
Chương trình du lịch

TOUR BANGKOK PATTAYA 5N4Đ
Thời gian: 5 ngày 4 đêm / Phương tiện: ô tô/ máy bay / Khởi hành tháng 6, 7, 8

Điểm nổi bật:
✔ Trọn gói vé máy bay khứ hồi đi Bangkok, được ở lại khách sạn 4 - 5 sao.
✔ Tặng 01 suất Massage Thái Cổ Truyền
✔ Hàng loạt điểm đến hot nhất Thái Lan: Chùa Phật Vàng, Thành Phố Cổ Muang Boran, Chợ Nổi Bốn

Miền, Chùa Thuyền Wat Yannawa,...
✔ Đi tàu tham quan đảo Coral – còn gọi là Đảo San Hô.
✔ Ăn buffet tại Nhà Hàng Xoay Baiyoke Sky 86 tầng cao nhất tại thủ đô Bangkok.
✔ Thưởng thức các loại Đặc sản Thái Lan trong thực đơn hàng ngày.

NGÀY 1: TPHCM - BANGKOK (ĂN TỐI)

Sáng: Trưởng đoàn của Vietnam Booking sẽ đón quý khách tại sân bay Tân Sơn Nhất. HDV hỗ trợ làm thủ
tục đáp chuyến bay VJ803 đi BANGKOK vào 11:15. Còn với chuyến bay QH325 thì sẽ xuất phát lúc 14:00.
Chiều: Máy bay hạ cánh, quý khách hoàn tất thủ tục nhập cảnh đất nước Thái Lan. Tour Bangkok Pattaya
5 ngày 4 đêm chính thức bắt đầu:
Địa điểm đầu tiên là Chùa Wat Sake: được nhiều người biết đến là một ngôi chùa linh thiêng nằm trên ngọn
núi vàng. Nơi đây nằm trong quần thể Phu Khao Thong, có chánh điện lớn, thư viện và nhiều nhà nguyện
xung quanh. Ngoài ra, chùa vẫn còn đang giữ lại nhiều bảo vật Xá Phúc Lợi cực kỳ linh thiêng.
Tối: Du khách theo đoàn xe trở về khách sạn để dùng bữa tối. Sau đó là nhận phòng nghỉ ngơi. Quý khách
cũng có thể tự đi tản bộ, du ngoạn thành phố Bangkok khi đêm xuống.
Nghỉ đêm tại khách sạn.

https://www.vietnambooking.com/


NGÀY 2: BANGKOK - THÀNH PHỐ CỔ MUANG BORAN - PATTAYA  (ĂN SÁNG / TRƯA / TỐI )

Sáng: Quý khách được phục vụ điểm tâm với nhiều món ngon. Tiếp theo là trả phòng và di chuyển đến
thành phố Pattaya. Tour du lịch Bangkok Pattaya 5 ngày 4 đêm vẫn tiếp tục.
Bảo tàng mở Muang Boran: du khách có cơ hội nhìn tận mắt các công trình kiến trúc cổ xưa trên đất Thái
tâm linh. Hầu hết chúng đều được phục dựng lại theo nguyên mẫu địa danh ban đầu, gồm cả các công trình
đã hủy từ lâu.
Trưa: Đoàn khách dùng bữa trưa tại nhà hàng địa phương. Sau đó khởi hành về thành phố biển Pattaya nổi
tiếng.
Chiều: Xe chở quý khách đi tham quan vào buổi chiều:
Khao Phra Tamnak: nơi đậy tọa lạc trên khu cao nhất của Pattaya. Quý khách sẽ được chiêm ngưỡng bao
quát cả thành phố lung linh, thơ mộng từ góc nhìn trên cao.
Tối: Đoàn dùng bữa tối với các món BBQ hải sản, sau đó về khách sạn nhận phòng, nghỉ ngơi. Du khách
cũng có thể đi chơi đêm, khám phá mọi ngóc ngách của thành phố sầm uất, đông vui hàng đầu của Thái Lan
khi màn đêm buông xuống
Nghỉ đêm tại Pattaya.
NGÀY 3: PATTAYA - ĐẢO SAN HÔ - NONGNOOCH (ĂN SÁNG / TRƯA / TỐI )

Sáng: Sau khi dùng xong điểm tâm sáng ở khách sạn, HDV đưa quý khách đến đảo san hô với tàu cao tốc.
Đảo san hô là địa điểm du lịch được nhiều người yêu thích, có nước biển trong xanh và bờ cát trắng trải dài
ngút ngàn. Đến đây, bên cạnh được tắm biển thỏa thích thì du khách còn được tham gia các trò chơi thú vị
khác gồm dù kéo, mô tô nước, lặn biển,…
Trưa: Quý khách được đưa về lại đất liền, trở lại khách sạn để vệ sinh cá nhân. Đoàn dùng bữa trưa xong
nghỉ ngơi ngắn để nạp lại năng lượng.
Chiều: Đoàn khởi hành đi tham quan các địa điểm kế tiếp trong tour Bangkok Pattaya 5 ngày 4 đêm:

● Trung tâm World Gem: ở đây có vô vàn các loại đá quý khác nhau, do Hoàng Gia Thái Lan xây
dựng và trông giữ cẩn thận.

● Trân Bảo Phật Sơn: du khách được tận mắt nhìn thấy tượng Phật to lớn được điêu khắc trên một
ngọn núi đá vôi đồ sộ.

● Chợ nổi 4 miền: là một nét đặc sắc tại đất Thái, có nhiều món ăn đặc trưng đậm hương vị địa
phương.

Tối: Quý khách dùng bữa tối có thực đơn đa dạng. Tiếp đến, xe chở quý khách đi tận hưởng Massage Thái
cổ truyền – một loại hình xoa bóp độc đáo. Phương pháp này giúp du khách đánh bay mệt mỏi sau một ngày
đi chơi. Cuối cùng là trở về khách sạn nghỉ ngơi.



Nghỉ đêm tại Pattaya.
NGÀY 4: PATTAYA - BANGKOK (ĂN SÁNG / TRƯA )

Sáng: Đoàn dùng bữa sáng tại khách sạn. Sau đó quý khách làm thủ tục trả phòng. Xe và HDV đưa đoàn
khởi hành về thủ đô Bangkok. Trên đường đi, đoàn dừng chân tham quan:

● Big Bee Farm – quý khách sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng cách người Thái nuôi và thu hoạch mật ong,
mua các sản phẩm bổ dưỡng từ ong.

● Trại rắn: xem màn biểu diễn rắn độc đáo, được thưởng thức và tìm hiểu quy trình lấy nọc rắn chế
biến thành dược phẩm chữa bệnh.

Trưa: Đoàn khách được xe đưa đến nhà hàng xoay Buffet quốc tế Baiyoke Sky để dùng bữa trưa. Tại đây,
quý khách có thể thưởng thức hơn 100 món ăn Âu – Á thật đa dạng và thơm ngon. Đặc biệt đối với những
du khách có nhu cầu ăn chay thì sẽ có phần đồ chay riêng, được chuẩn bị cẩn thận và chu đáo. Ngoài ra, du
khách được phép chụp hình thoải mái tại đây, thu vào tầm mắt sự chằng chịt của mạng lưới giao thông Thái
theo góc nhìn toàn cảnh từ phía trên.
Chiều: Khoảng thời gian dùng bữa trưa kết thúc. Đoàn khách ghé tham quan đền Phật Bốn Mặt nằm ngay
giữa lòng thủ đô, thắp hương và cúng bái cầu bình an.
Kế tiếp, xe chở khách đi tham quan và mua sắm.
Tối: Bữa tối ngày hôm nay sẽ do quý khách tự túc. Du khách có thể dùng bữa tại nhiều siêu thị như
Platinum, Siam Paragon, Central World, Big C,…
Nghỉ đêm tại Bangkok.
NGÀY 5: DU NGOẠN BANGKOK - TPHCM (ĂN SÁNG / TRƯA)

Sáng: Khách sạn mang đến bữa sáng ngon miệng cho quý khách. Sau đó bắt đầu hành trình tour Thái Lan
ngày thứ 5. Các địa danh tiếp theo trong lộ trình gồm:

● Chùa Phật Vàng Wat Traimit là nơi không thể bỏ qua của nhiều du khách. Tại đây có tượng Phật
linh thiêng nặng đến hàng tấn, được tạo ra hoàn toàn từ vàng nguyên khối, đặt giữa trung tâm
Yaowarat.

● Ngắm cảnh bằng cách đi du ngoạn bằng thuyền trên dòng sông Chaophraya đẹp ngất ngây, cảm
nhận được sự khác biệt giữa cái cũ và cái mới của Bangkok.

● Du khách ghé ngang qua chùa thuyền Wat Yannawa để thăm viếng. Quý khách được chiêm bái Xá
Lợi Phật Thích Ca và Xá Lợi của các vị sư tu hành đắc đạo.

Trưa: Xe và HDV đưa quý khách ra sân bay dùng bữa trưa. Sau đó, Trưởng đoàn làm thủ tục đáp chuyến
bay VJ804 trở về TP.HCM cho quý khách.

https://www.vietnambooking.com/du-lich/tour-du-lich/du-lich-thai-lan.html


(Đối với các tour có chuyến bay về VJ806 lúc 19:55 hoặc QH326 lúc 16:55, HDV sẽ sắp xếp điểm tham
quan và thời gian tham quan lại cho hợp lý)
Chiều: Đến sân bay Tân Sơn Nhất, kết thúc chương trình tour du lịch Thái Lan Bangkok – Pattaya 5 ngày
4 đêm. Trưởng đoàn của Vietnam Booking chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý khách trong những tour du lịch
kế tiếp!
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!

KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH CÓ MỘT CHUYẾN THAM QUAN VUI VẺ

Giá tour bao gồm:
- Vé máy bay khứ hồi SÀI GÒN – BANGKOK – SÀI GÒN, hành lý 07kg xách tay + 20kg hành lý kí

gửi.
- Xe máy lạnh phục vụ riêng cho đoàn suốt tuyến
- Các loại thuế phí sân bay, xăng dầu, an ninh,...
- Khách sạn CHUẨN 4, 5 SAO THÁI LAN, 02 khách người lớn 1 phòng, trẻ em ngủ chung giường

với người lớn, trường hợp khách đi lẻ sẽ ở ghép với khách khác hoặc sẽ phụ thu phòng đơn.
- Ăn uống theo chương trình, 4 bữa sáng Buffet khách sạn, 06 bữa ăn chính + 1 bữa coupon sân bay.
- Vé tham quan một lần các điểm có trong chương trình.
- Hướng dẫn viên tiếng Việt suốt tuyến
- Nón du lịch + bao da hộ chiếu
- Nước suối phục vụ hàng ngày, tiêu chuẩn 01 chai trên xe và 01 chai tại khách sạn
- Bảo hiểm Covid tại Thái Lan với mức bồi thường 10.000usd
- Phí TEST Covid tại Thái Lan ngày về

Không bao gồm:
1. Hộ chiếu hợp lệ còn thời hạn là 06 tháng so với ngày về của tour
2. Chi phí tham quan ngoài chương trình và các chi phí cá nhân khác.
3. Các bữa ăn tự túc, không theo chương trình.
4. Phí TIP cho HDV và lái xe tại Thái Lan.
5. Visa nhập cảnh Việt Nam đối với khách Việt Kiều hoặc khách nước ngoài. (Phí visa có thể thay đổi

theo quy định của cục xuất nhập cảnh Việt Nam)
6. Phụ thu phòng đơn

https://www.vietnambooking.com/du-lich/tour-bangkok-pattaya-thanh-pho-co-muang-boran-dao-coral-5n4d.html
https://www.vietnambooking.com/du-lich


Trẻ em (cần đọc kỹ để nắm rõ về tiêu chuẩn của trẻ em):
- Trẻ em từ 1-2 tuổi miễn phí (bố mẹ tự lo mọi chi phí cho trẻ, không chiếm chỗ trên xe). 02 người lớn

chỉ được kèm theo 01 trẻ miễn phí, từ trẻ thứ 2 tính % giá tour theo quy định (tiêu chuẩn như trẻ em
tính phí).

- Trẻ em từ 2- dưới 11 tuổi: Phụ thu % giá tour theo quy định (ngủ chung giường với bố mẹ, có ghế
ngồi và suất ăn riêng). Hai người lớn chỉ được kèm 01 suất trẻ em từ 5-11 tuổi. Trẻ em thứ 2 trở lên
tính giá như người lớn.

- Trẻ từ 11 tuổi: Tính như người lớn.
- Khách nước ngoài phụ thu 15 USD/người/ngày, khi đi mang theo 2 bản photo hộ chiếu và bản gốc để

đối chiếu.
Quý khách cần lưu ý:

- Quý khách phải có hộ chiếu còn hạn 06 tháng tính từ ngày tour kết thúc và mang theo khi đi tour.
- Sau khi đăng kí tour quý khách cung cấp hình chụp hộ chiếu, số điện thoại của quý khách để công ty

khai Thai Pass cho quý khách.
- Quý khách phải có xác nhận tiêm chủng Vaccine Covid đủ 2 mũi trở lên. Tra cứu chứng nhận tiêm

chủng tại https://tiemchungcovid19.gov.vn/portal
- Trẻ em dưới 11 tuổi không cần chứng nhận tiêm chủng Vaccine Covid. Yêu cầu: Test PCR trước khởi

hành 72h và đi cùng bố mẹ
- Trẻ em từ 12 – 17 tuổi không đi cùng bố mẹ, yêu cầu phải có chứng nhận tiêm chủng Vaccine Covid

01 mũi trước khởi hành 14 ngày và giấy ủy quyền cho người lớn đi kèm. Trường hợp đi cùng bố mẹ,
không yêu cầu có giấy chứng nhận tiêm chủng nhưng cần test PCR trước khởi hành 72h.

- Trường hợp quý khách bị dương tính Covid tại Thái Lan cần phải nhập viện điều trị, quý khách vui
lòng thanh toán trước, sau đó giữ lại toàn bộ hóa đơn bệnh viện, bảo hiểm sẽ chi trả lại. Bảo hiểm
không chi trả cho trường hợp quý khách tự ý cách ly tại khách sạn và tự điều trị.

- Trước khởi hành, công ty công ty khuyến khích quý khách nên test Covid trước khi đi để đảm bảo
sức khỏe và lịch trình đi.

- Đối với khách Việt Kiều, khách nước ngoài phải có visa tái nhập Việt Nam nhiều lần hoặc miễn thị
thực mang đi theo tour.

- Thứ tự các điểm tham quan theo chương trình HDV có thể thay đổi tùy theo thời tiết vá các vấn đề
khách quan khác mà vẫn đảm bảo đầy đủ các điểm tham quan.

- Thời gian trong chương trình tour là thời gian dự kiến, thực tế tour sẽ có chênh lệch (không nhiều) so
với thời gian dự kiến. HDV sẽ báo trực tiếp cho Khách hàng trong thời gian thực hiện tour.



- Cam kết đã được tư vấn hiểu rõ và đồng ý các quy định liên quan về điều kiện sức khỏe khi tham gia
chương trình du lịch.

- Đây là tour du lịch thuần túy, quý khách vui lòng không tách đoàn trong quá trình tham gia tour.
- Quý khách có nhu cầu cần xuất hóa đơn VAT vui lòng cung cấp thông tin xuất hóa đơn cho nhân viên

bán tour khi ngay khi đăng ký hoặc trước khi thanh toán hết, không nhận xuất hóa đơn sau khi tour
đã kết thúc.

- Quý khách vui lòng đọc kỹ chương trình, giá tour, các khoản bao gồm cũng như không bao gồm
trong chương trình, các điều kiện hủy tour trên biên nhận đóng tiền.

- Công ty sẽ không chịu trách nhiệm nếu quý khách bị từ chối xuất nhập cảnh với bất kì lý do gì.
- Các trường hợp bất khả kháng công ty không chịu trách nhiệm trước khách hàng về những thay đổi

hoặc hủy bỏ vì những lý do khách quan và chủ quan như: Động đất, núi lửa, bão gió, chiến tranh,
đình công, biểu tình, khủng bố, rối loạn chính trị, dịch bệnh..Các giải pháp hoặc đền bù (nếu có) sẽ
phụ thuộc vào Nhà cung cấp dịch vụ liên quan.

Quy định 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

● 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:

● Khách chịu phí phạt 50% giá tour sau khi đóng cọc.
● Huỷ tour trước 20 ngày khởi hành, khách chịu phí phạt 50% giá tour.
● Huỷ tour trước 15 ngày khởi hành, khách chịu phí phạt 80% giá tour.



● Huỷ tour trước 10 ngày khởi hành, khách chịu phí phạt 100% giá tour.
● Trường hợp quý khách đến trễ giờ khởi hành được tính là hủy 10 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.
Đến ngày hẹn thanh toán 100% giá trị tour, nếu quý khách không thực hiện thanh toán đúng hạn và đúng số
tiền, xem như quý khách tự ý hủy tour và mất hết số tiền đặt cọc giữ chỗ.

(*) Trách nhiệm của khách hàng:
- Khách hàng tự chịu trách nhiệm về sức khỏe và các bệnh mãn tính (tim mạch, huyết áp, tiểu đường,

xương khớp…), bệnh bẩm sinh, bệnh tiềm ẩn, bệnh HIV AIDS, bệnh rối loạn tinh thần và thần kinh,
phụ nữ đang mang thai... là những bệnh không nằm trong phạm vi được bảo hiểm. Khi cần thiết Quý
khách phải viết cam kết về bệnh tật của bản thân khi tham gia tour. Bên tổ chức tour không chịu trách
nhiệm đối với những trường hợp Quý khách không khai báo bệnh, khai báo không trung thực cũng
như các trường hợp nằm ngoài phạm vi bảo hiểm du lịch trong tour.

- Khách hàng phải tự bảo quản tài sản riêng của mình trong mọi trường hợp và ở tất cả các nơi trong
suốt chuyến đi. Bên tổ chức tour không chịu trách nhiệm về những mất mát về tiền bạc, tư trang quý,
vé máy bay, và tài sản riêng của khách hàng trong chuyến đi.

**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**.
***Do tính chất là đoàn ghép khách lẻ, công ty sẽ có trách nhiệm nhận khách đăng ký cho đủ đoàn (10
khách người lớn trở lên) thì đoàn sẽ khởi hành đúng lịch trình. Nếu số lượng đoàn dưới 10 khách, công ty có
trách nhiệm thông báo cho khách trước ngày khởi hành 3 ngày và sẽ thỏa thuận lại ngày khởi hành mới hoặc
hoàn trả số tiền đã đặt cọc tour. ***


