
 
 

  

TOUR XEM BÓNG ĐÁ – CỔ VŨ TUYỂN U23 VIỆT NAM ĐOẠT VÉ 

OLYMPIC TOKYO 2020 

ĐÀ NẴNG – BANGKOK – BURIRAM 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
Thời gian: 4 ngày – 3 đêm 

Khởi hành: 09/01/2020 (xem 01 trận gặp UAE) & 12/01/2020 (xem 01 trận gặp Jordan) 

Phương tiện: Máy bay – Xe du lịch 

 

CHƯƠNG TRÌNH TOUR: 

    

 

     
Sáng: 06h00 Quý khách có mặt tại sân bay Đà Nẵng. Trưởng đoàn Vietnam booking hỗ trợ làm thủ tục lên máy bay cho 

quý khách khởi hành đi Bangkok – Thái Lan trên chuyến bay khởi hành lúc 09h45 – 11h30. 

Trưa: Xe và Hướng dẫn viên (HDV) địa phương đón đoàn tại Sân bay Don Mueang. Quý khách về khách sạn nhận 

phòng nghỉ ngơi, tự túc bữa trưa. 

Chiều: Xe đưa quý khách tham quan Chùa Phật Vàng, nổi tiếng với bức tượng Phật bằng vàng nặng 5.5 tấn. Quý khách 

có thể cầu nguyện những điều may mắn cho mình và người thân. 

Tối: Đoàn ăn tối buffet tại Nhà hàng Sky Baiyoke. Sau đó, quý khách tự do khám phá Băng Cốc về đêm. Nghỉ đêm tại 

khách sạn. 

 

 

 

 

Sáng: Quý khách dùng điểm tâm sáng tại khách sạn, sau đó trả phòng. Đoàn lên xe khởi hành về Buriram. 

Trưa:  Đoàn dùng bữa trưa tại nhà hàng địa phương. Xe đưa quý khách về Buriram nhận phòng nghỉ ngơi.

NGÀY 01 | SÂN BAY ĐÀ NẴNG - BANGKOK (ĂN TỐI) 

NGÀY 02 | BANGKOK – BURIRAM – XEM TRẬN U23 VN GẶP UAE // JORDAN ( ĂN 03 BỮA) 

https://www.vietnambooking.com/


 
 

 

Chiều: Xe di chuyển đưa quý khách đến Sân vận động Chang Arena – Buriram để xem và cổ vũ Đội tuyển quốc 

gia Việt Nam gặp UAE (Ngày 10/01) // Việt Nam gặp Jordan ( ngày 13/01) 

Tối: Sau khi kết thúc trận đấu, xe đưa quý khách đi dùng bữa tối. Đoàn về khách sạn nghỉ ngơi. Hoặc khám phá Buriram 

về đêm (Chi phí tự túc). Nghỉ đêm tại khách sạn. 

  

 

Sáng: Quý khách dùng điểm tâm sáng tại khách sạn, sau đó làm thủ tục trả phòng. Đoàn cùng HDV lên xe khởi hành 

về Bangkok. 

Trưa:  Đoàn dùng bữa trưa tại nhà hàng. 

Chiều:  HDV đưa quý khách trải nghiệm ngồi thuyền tham quan, ngắm cảnh Thủ đô Bangkok từ Dòng sông 

mẹ Chaophraya hiền hòa và trù phú. Quý khách có thể cho cá ăn, xem cảnh những đàn cá nô đùa và nghe nhiều câu 

chuyện thú vị về dòng sông này. 

Tối: Đoàn về khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi và dùng bữa tối. Sau đó tự do khám phá Bangkok. 

Hoặc đăng kí xem show nghệ thuật rất hoàng tráng do các nghệ sĩ chuyển đổi giới tính biểu diễn (chi phí tự túc). 

Nghỉ đêm tại khách sạn 

  

 

 

Sáng: Quý khách dùng bữa sáng tại khách sạn. Sau đó, Xe & HDV đưa đoàn khởi hành đi tham quan: 

 Viện nghiên cứu rắn độc Hoàng gia Thái Lan, khách được xem show bắt rắn tay không vô cùng nguy hiểm. 

 Cửa hàng đồ da lớn nhất Thái Lan – Quý khách tự do thăm quan & mua sắm. 

Trưa: Đoàn ăn trưa tại nhà hàng địa phương. 

Chiều: Xe đưa quý khách ra Sân bay Bangkok. Trưởng đoàn hỗ trợ làm thủ tục cho quý khách lên chuyến bay khởi hành 

lúc 16h40 – 18h20 về Đà Nẵng. Kết thúc chương trình tour xem bóng đá Đà Nẵng – Bangkok – Buriram 4 ngày 3 đêm. 

Trưởng đoàn chào tạm biệt & hẹn gặp lại quý khách trong những tour du lịch trọn gói tiếp theo. 

LƯU Ý: Thứ tự và chi tiết trong chương trình có thể thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế, nhưng vẫn đảm bảo đủ 

điểm đến tham quan ! 

 

 

NGÀY 03 |  BURIRAM – BANGKOK (ĂN SÁNG, TRƯA, TỐI) 

NGÀY 04 | BANGKOK – ĐÀ NẴNG (ĂN SÁNG, TRƯA) 

 

https://www.vietnambooking.com/du-lich/tour-du-lich/tour-xem-bong-da.html
https://www.vietnambooking.com/du-lich
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II. GIÁ TOUR: 

Khởi hành Giá tour 
Phụ thu 

phòng đơn 

 
Người lớn 

(10 tuổi trở lên) 
Trẻ em 

(5-10 tuổi) 

 

 

 

1.380.000 

VNĐ/Tour/Khách 
 

09/01/2020 9.030.000 VNĐ 7.220.000VNĐ 

12/01/2020 9.030.000 VNĐ 7.220.000VNĐ 

 

(Lưu ý: Tour xem bóng đá không nhận khách trẻ em dưới 5 tuổi) 

 

 

*Giá Tour bao gồm: 

 Xe vận chuyển tốt đời mới đón - tiễn và phục vụ theo chương trình (29, 35, 45 chỗ tùy theo số lượng khách của 

mỗi tour). 

 Vé máy bay khứ hồi chặng: ĐÀ NẴNG – BANGKOK Hãng Air Asia (bao gồm 7kg hành ký xách tay). 

 Lưu trú: 

o 01 đêm ngủ tại khách sạn 3* tại Buriram. 

o 02 đêm ngủ khách sạn 3* tại Băng Cốc. 

o Ngủ 2 đến 03 khách 01 phòng: hệ thống máy nước nóng lạnh, ĐT, phòng tắm riêng, phòng 2-3 người, 

trường hợp đi 1 người, bắt buộc phụ thu phòng đơn. 

 Bữa ăn: 

o Ăn sáng: 03 bữa ăn sáng buffet tại khách sạn 

o Ăn chính:  05 bữa ăn chính với tiêu chuẩn 140.000 vnđ/suất + 1 bữa ăn buffet tại nhà hàng Sky Baiyok. 

 Vé tham quan tất cả các điểm có trong chương trình. 

 TẶNG Vé xem bóng đá trận Việt Nam – UAE (Ngày 10/01) hoặc Trận Việt Nam – Jordan (Ngày 13/01) 

 Phí thủ tục xuất nhập cảnh Việt Nam – Thái Lan 

 Hướng dẫn viên tiếng Việt phục vụ tận tình + Trưởng đoàn Vietnam Booking đón tại Thái Lan. 

 Phục vụ 02 nước 0.5l/khách /ngày. 

 Bảo hiểm du lịch. 

 Quà tặng: Áo cờ đờ cỏ sao vàng + sticker cổ động + băng rôn cổ động + Mũ du lịch Vietnam Booking. 

 



 
 

 
 

 

 

*Giá Tour không bao gồm: 

 

 Chưa bao gồm hành lý ký gửi. 

 Visa tái nhập Việt Nam cho khách mang quốc tịch nước ngoài. 

 Tiền típ cho hướng dẫn viên và tài xế 3USD/1 ngày/1 người: 3 x 23300 x 4 = 280.000 VND. 

 Vui chơi giải trí  cá nhân, và các chi phí ăn uống ngoài chương trình. 

 Hóa đơn giá trị gia tăng (VAT). Nếu quý khách có nhu cầu xuất hóa đơn, công ty du lịch sẽ phụ thu thêm 10% 

trên giá tour 

 

 

III. QUY ĐỊNH: 

*Quy trình đăng ký Tour: 

- Đợt 01: Quý khách thanh toán 70% giá trị của tour ngay khi đăng kí mua tour. 

- Đợt 02: Quý khách thanh toán 30% giá trị của tour trước lịch khởi hành 03 ngày. 

*Lưu ý: Đối với những tour quý khách đăng kí sát lịch khởi hành từ 03 cho đến 05 ngày, quý khách vui lòng thanh toán 

100% giá trị của tour. 

 

*Điều kiện hủy Tour: 

Trường hợp hủy bỏ dịch vụ từ Vietnam Booking: 

Nếu Vietnam Booking không thực hiện được chuyến du lịch/ dịch vụ, công ty phải báo ngay cho khách hàng biết và thanh 

toán lại cho khách hàng toàn bộ số tiền mà khách hàng đã đóng trong vòng 3 ngày kể từ lúc chính thức thông báo hủy 

chuyến đi/ dịch vụ du lịch bằng hình thức tiền mặt hoặc chuyển khoản. 

 

Trường hợp hủy bỏ dịch vụ từ Quý khách hàng: 

Trong trường hợp không thể tiếp tục sử dụng dịch vụ/ tour, Quý khách phải thông báo cho Công ty bằng văn bản hoặc 

email (Không giải quyết các trường hợp liên hệ chuyển/ hủy tour qua điện thoại). Đồng thời Quý khách vui lòng mang 

Biên bản đăng ký tour/ dịch vụ & biên lai đóng tiền đến văn phòng Vietnam Booking để làm thủ tục hủy/ chuyển tour. 

 

Các trường hợp chuyển/ đổi dịch vụ/ tour: Cty sẽ căn cứ xem xét tình hình thực tế để tính phí và có mức hỗ trợ Quý khách 

hàng thỏa đáng. 

Trường hợp hủy dịch vụ/ tour: Quý khách phải chịu chi phí hủy tour/ dịch vụ theo quy định của Vietnam Booking và toàn 

bộ phí ngân hàng cho việc thanh toán trực tuyến.



 
 

 
 

 

 

Phí hủy được quy định như sau: 

 Ngay sau khi đặt cọc hoặc thanh toán hoặc trước 15 ngày: phí hủy 30% tiền tour 

 Hủy 10 ngày trước ngày khởi hành: phí hủy 50% tiền tour. 

 Hủy 07 ngày trước ngày khởi hành: phí hủy 70% tiền tour 

 Hủy  05 ngày trước ngày khởi hành: phí hủy 100% tiền tour . 

 Trường hợp quý khách đến trễ giờ khởi hành được tính là hủy 5 ngày trước ngày khởi hành. 

 Việc huỷ bỏ chuyến đi phải được thông báo trực tiếp với Công ty hoặc qua fax, email, tin nhắn và phải được Công 

ty xác nhận. Việc huỷ bỏ bằng điện thoại không được chấp nhận. 

 Các ngày đặt cọc, thanh toán, huỷ và dời tour: không tính thứ 07, Chủ Nhật 

 

Những Lưu ý khác: 

 Ngày khởi hành, Quý khách vui lòng tập trung tại điểm đón theo quy định. 

 Chúng tôi không chịu trách nhiệm khi Quý khách đến trễ. 

 Quý khách phải mang theo: giấy tờ tùy thân hợp pháp (CMTND hoặc Passport). 

 Quý khách là người ăn chay vui lòng mang thêm đồ ăn chay theo để đảm bảo khẩu vị của mình. 

 Bất cứ dịch vụ nào trong tour nếu Quý khách không sử dụng cũng không được hoàn lại. 

 Hướng dẫn viên có quyền sắp xếp lại thứ tự các điểm thăm quan cho phù hợp điều kiện từng ngày khởi hành cụ 

thể nhưng vẫn đảm bảo tất cả các điểm thăm quan trong chương trình. 

 Qui định nhận & trả phòng tại các khách sạn/resort: nhận phòng sau 14h và trả phòng trước 12h.  

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 Vietnam Booking 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. 

 

 


