
Chương trình du lịch

TOUR THÁI LAN 5N4Đ TỪ TPHCM
Thời gian: 5 ngày 4 đêm / Phương tiện: ô tô/ máy bay/ tàu thủy / Khởi hành 22/05 & 29/05

Điểm nổi bật:
✔ Ngồi thuyền đón bình minh trên dòng sông Chao Phraya huyền thoại xem thuyền Rồng của Vua.
✔ Khám phá thành cổ đại Muang Boran, Cung điện chùa Sanphet Prasat, lâu đài Dusit Maha Prasat

Palace.
✔ Thăm viếng, cầu nguyện tại những ngôi chùa linh thiêng: chùa Phật lớn, chùa Phật Vàng,...
✔ Tham quan Big Bee Farm, Trung tâm nghiên cứu nọc độc rắn, Đài Phun Nước Bodhisattva

Avalokitesvara, Núi Phật Vàng (Khao Chee Chan),...
✔ Tự do mua sắm tại Bangkok và dạo chơi nơi "thành phố không ngủ" Pattaya, Chợ Nổi Bốn Mùa.
✔ Tắm biển, vui chơi trong làn nước xanh ngắt của đảo San Hô (Coral Island).
✔ Trải nghiệm bữa tiệc buffet cao cấp tại tòa nhà cao nhất Thái Lan Baiyoke Sky.
✔ Trọn gói vé máy bay + Khách sạn 3*, 4*, 5* sang chảnh.

NGÀY 1: TPHCM - BANGKOK (ĂN TỐI)

Sáng: Trưởng đoàn Vietnam Booking đón đoàn tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TPHCM) để làm thủ
tục xuất cảnh và lên chuyến bay đi Thái Lan. Máy bay khởi hành đưa đoàn khách đến Bangkok.
Tối: Sau khi đáp xuống vương quốc Thái Lan, xe của công ty sẽ đưa quý khách đi đến khách sạn để dùng
cơm tối. Tiếp đó là hoàn tất thủ tục nhận phòng và nghỉ ngơi với khách sạn đạt tiêu chuẩn 4 sao. Du khách
nghỉ dưỡng sức, chuẩn bị cho chuyến du lịch khám phá tour Thái Lan 5 ngày 4 đêm từ TPHCM đầy sự
hấp dẫn và thú vị.
Nghỉ đêm tại Bangkok.
NGÀY 2: BANGKOK - MUANG BORAn - PATTAYA (ĂN SÁNG / TRƯA / TỐI )
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Sáng: Đoàn được phục vụ bữa sáng tại khách sạn. HDV hỗ trợ khách hoàn tất thủ tục trả phòng. Đoàn khởi
hành xuống thành phố Pattaya. Trên quãng đường di chuyển, xe sẽ ghé qua các địa danh nổi tiếng cho du
khách tham quan:

● Thành phố cổ đại Muang Boran: nơi đây được xem là một trong các bảo tàng ngoài trời lớn nhất
hành tinh với tổng diện tích lên đến 280 ha. Kiến trúc của Muang Boran có phong cách thiết kế đặc
sắc, qua từng mốc thời gian thì nó lại có vẻ một vẻ đẹp mới lạ hơn. Thành phố cổ sở hữu cho mình
hơn 115 tòa nhà rộng lớn. Trong số đó gồm có mô hình thu nhỏ của các đền thờ, tượng đài, tòa nhà
và một ít tàn tích còn sót lại của công trình cổ đại này.

● Tiếp theo, đoàn sẽ đi đến Chùa Vàng để tham quan. Ở đây có 23 tượng phật vàng và dãy hành lang
nằm dọc theo chiều lối ra đã tạo nên một bức tranh thanh bình, tĩnh lặng.

● Địa điểm ghé thăm kế tiếp là Đền Wihan Phra Si Sanphet. Đền thờ được tái tạo lại thành mô hình
theo nguyên bản từ thời cổ Ayutthaya.

● Cung Điện Chùa Sanphet Prasat là chính điện của thời đầu Ayutthaya. Nó được xây dựng vào đời
vua thứ tám của Ayutthaya – vua Baromatrai Lokanat. Công trình to lớn này là sự thành công vang
dội thời ấy, Phong cách thiết kế độc đáo kết hợp cùng kiến trúc khác lạ đã thu hút được sự chú ý và
quan tâm của nhiều du khách trong và ngoài nước. Ngày nay, Cung điện Sanphet Prasat thường được
tận dụng để tổ chức nhiều nghi lễ quan trọng của tòa án và nhà nước.

● Kế tiếp, xe sẽ đưa quý khách đi chiêm ngưỡng Cung Điện Lộng Lẫy nhất từ thời Pattanakosin.
Không đâu khác đó chính là tòa lâu đài Dusit Maha Prasat Palace. Nơi này được hoàn tất vào năm
1806, thuộc triều đại của Vua Rama I. Mãi đến khi Vua Rama III lên ngôi, ông mới cho cải tạo lại
khu này và biến cung điện thành hình dạng khác hoàn toàn so với thiết kế ban đầu.

● Sau đó, quý khách tiếp tục di chuyển đến Đài Phun Nước Bodhisattva Avalokitesvara để tham
quan. Tại đây có một bức tượng Quan Thế Âm Bồ Tát đang làm phép, đẩy lùi các thế lực siêu nhiên
xấu xa, ảnh hưởng tiêu cực đến con người.

● Bên cạnh đó, quý khách có cơ hội nhìn toàn cảnh của con cá chép bao xung quanh ngôi đền, được
gọi là Sumeru Mountain.

Trưa: Đoàn dùng cơm trưa tại nhà hàng địa phương.
Chiều: Đoàn khách lại tiếp tục chuyến hành trình đến thành phố biển Pattaya. Trên đường ghé tham quan:
Đồi Đô Đốc Hải Quân – tại đây quý khách có thể cầu bình an cho gia đình, người thân và bạn bè. Ngoài ra,
quý khách còn có thể ngắm nhìn toàn cảnh Pattaya.
Tối: Nhà hàng địa phương phục vụ bữa tối cho quý khách. Cuối ngày, bạn nhận phòng khách sạn (3 sao) để
nghỉ ngơi hay tự do khám phá Pattaya tùy thích.
Nghỉ đêm tại Pattaya.



NGÀY 3: CORAL -CHỢ NỔI - WAT YANAWA - KHAO CHEE CHAN     (ĂN SÁNG / TRƯA / TỐI )

Sáng: Quý khách dùng điểm tâm sáng tại khách sạn ròi bắt tàu cao tốc xuất phát đến Đảo Coral. Ghé đến
đây, quý khách có thể tự do tắm biển hoặc tham gia các trò chơi đặc trưng trên biển như lướt ván, lái mô tô
nước, nhảy dù,… Nổi bật nhất phải kể đến là chương trình lặn biển ngắm san hô. Quý khách tự túc các hoạt
động mà mình chọn.
Theo đúng giờ hẹn đã định, quý khách sẽ trở về đất liền để đi đến Chợ Nổi Bốn Miền (Four Regions
Floating Market) để tham quan. Nơi đây có diện tích rộng lớn bao trùm cả một vực. Khu chợ nổi này thu
hút nhiều du khách trong nước và quốc tế, là một trong các chợ nổi hàng đầu tại khu vực Pattaya. Quý khách
được mua sắm thỏa thích và thưởng thức những món ngon của Thái.
Trưa: Đoàn khách dùng cơm trưa tại nhà hàng địa phương,
Chiều: Tour du lịch Thái Lan giá rẻ từ TPHCM vẫn tiếp tục, theo lộ trình ban đầu du khách sẽ lần lượt
đến các địa điểm sau:

● Viharn Sien còn được biết đến với cái tên Anek Kusala Sala. Đây vừa là một bảo tàng cũng vừa là
điện thờ tọa lạc gần Wat Yansangwararam ở Pattaya. Công trình có phong cách thiết kế theo một ngôi
chùa hoàng gia Trung Hoa.

● Tiếp theo, xe đưa khách đến tham quan Trung Tâm Vàng Bạc Đá Quý. Nơi này là khu triển lãm đá
quý theo tiêu chuẩn ISO 9001.

● Sau đó, quý khách di chuyến đến Núi Phật Vàng (Khao Chee Chan) - nơi có hình đức Phật khắc
vàng trên lưng núi cực kì nổi tiếng. Mẫu tượng Phật Thích ca dát vàng đạt độ cao 118, được tạo dựng
theo phong cách Sukhothai. Vì vật mà nhiều người dân Thái rất yêu thích và thường xuyên lui tới
đây.

● Đã đến Thái Lan mà không thử qua Massage Thái Cổ Truyền thì thật là một điều đáng tiếc. Còn gì
tuyệt vời hơn khi được tận hưởng liệu trình massage toàn thân và ấn huyệt chuyên nghiệp do chính
các bàn tay mềm mại của nhân viên thực hiện. Nhờ vậy mà quý khách sẽ dễ dàng xua tan ngay mọi
mệt mỏi và nhanh chóng lấy lại tinh thần cũng như sức khỏe cho ngày du lịch kế tiếp.

Tối: Quý khách được phục vụ bữa tối với nhiều món BBQ hải sản tự chọn. Sau đó là trở về khách sạn (3
sao) để nhận phòng và nghỉ ngơi. Quý khách cũng có thể khám phá thành phố ma quỷ về đêm nếu thích.
NGÀY 4: PATTAYA - WAT ARUN - BANGKOK (ĂN SÁNG / TRƯA )

Sáng: Sau khi dùng bữa sáng tại khách sạn, quý khách tiếp tục chuyến hành trình tour Thái Lan 5 ngày 4
đêm từ TPHCM, đến các địa danh:

● Big Bee Farm: trang trại này chuyên nuôi và sản xuất mật ong số lượng lớn cho Thái Lan. Du khách
đến đây sẽ được nghe phần giới thiệu. Tiếp tục là nhìn rõ quá quá nuôi ong và biết được ong có



những ích lợi gì cho con người. Đây cũng là địa điểm thích hợp cho những ai cần sự yên tĩnh, mát mẻ
để thư giãn sau khoảng thời gian xô bồ, tấp nập.

● Trung tâm nghiên cứu nọc độc rắn: nơi đây nuôi dưỡng nhiều loại rắn độc như Cá Sấu Trắng, rắn
King Cobra, rắn hổ mang,... Kế tiếp, du khách sẽ được chiêm ngưỡng những màn diễn đẹp mắt
nhưng không kém phần đáng sợ từ những nhân viên xiếc cùng các chú rắn thuần chủng. Khi show
diễn kết thúc, quý khách có cơ hội được nghe tư vấn từ các chuyên viên dược sĩ về bệnh lý của con
người.Trung tâm có các sản phẩm được làm từ nọc độc rắn, có gần 10 loại thuốc được bào chế ra từ
chúng.

Trưa: Quý khách được phục vụ bữa trưa tại nhà hàng xoay 86 tầng tại tòa nhà cao nhất Thái Lan – Baiyoke
Sky. Thực đơn ở đây có đa dạng các món từ Á đến Âu với hơn 100 món tổng cộng. Ngồi từ trên nhìn xuống,
quý khách sẽ thấy được toàn cảnh giao thông ở Bangkok, nô nức và nhộn nhịp.
Chiều:
 Tiếp tục tham quan:

● Wat Arun còn gọi là Chùa Bình Minh: công trình được thiết kế khéo léo bởi các nghệ nhân xưa,
được nhiều người đánh giá là một trong các ngôi chùa đẹp và lung linh nhất tại đất Thái. Ngọn tháp
trên bờ sông Chao Phraya cũng là một điểm đến hứa hẹn cho nhiều du khách khi đến Bangkok. Nó
được trang trí bắt mắt bằng các mảnh thủy tinh nhỏ li ti cùng với đồ sứ Trung Quốc. Chúng được sắp
xếp tinh tế nhưng không kém phần phức tạp.

● Đoàn khách tiếp tục di chuyển để viếng Phật Bốn Mặt linh thiêng nhất thủ đô Bangkok.
● Sau đó, xe đưa quý khách đến khu trung tâm Bangkok để mua sắm như: Platinum, Central

World, Big C Pratunam, MBK,…
Tối: Quý khách tự túc ăn tối. Theo đúng giờ hẹn ban đầu, xe đưa đoàn khách trở về khách sạn (5 sao) để
nhận phòng và nghỉ ngơi.
NGÀY 5: BANGKOK - TPHCM (ĂN SÁNG)

Sáng: Quý khách dùng điểm tâm sáng rồi hoàn tất trả phòng. Chuyến tour Thái Lan 5 ngày 4 đêm từ
TPHCM ngày cuối bắt đầu:

● Du khách được du ngoạn thuyền trên dòng sông Chaophraya huyền thoại. Cùng với đó là được
chiêm ngưỡng cảnh tượng cá nổi trên sông, quan sát thuyền Rồng của nhà vua.

● Chùa Phật Vàng: tượng được đúc theo phong cách Sukhothai yên bình và tĩnh lặng. Bức tượng
được người dân phát hiện một cách tình cờ vào những năm 1950. Người dân trong khu vực rất kính
trọng bức tượng, cho rằng đây là biểu tượng cho sự thuần khiết và thịnh vượng.

Sau đó đoàn làm thủ tục đáp chuyến bay trở về TP.HCM.



Chiều: Đến sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, quý khách làm thủ tục nhập cảnh, nhận hành lý, kết thúc tour
du lịch nước ngoài. Trưởng đoàn chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khách trong các hành trình Tour du lịch
Thái Lan giá rẻ từ TP HCM sau.
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 hàng không Air Asia, Bamboo Air, Vietjet Air khứ hồi theo đoàn (SGN – BKK – SGN).
- Thuế phi trường hai nước, phí An ninh, phí xăng dầu. (Giá Thuế 147$ áp dụng theo thời điểm xuất

vé).
- Ăn theo chương trình tour: 04 bữa ăn sáng buffet khách sạn + 06 bữa ăn chính sẽ được sắp xếp tùy

theo từng chuyến bay nêu trên
- Xe đưa đón theo chương trình tham quan.
- Hành lý ký gửi 20kg & 07kg xách tay.
- Khách sạn tiêu chuẩn 3, 4, 5 sao Thái Lan. (hoặc khách sạn tương đương)
- Khách sạn: Dynasty, Royal River, Thamrongin, Gold Orchid, Memo, The Emerald v.v…
- Trưởng đoàn Việt Nam và hướng dẫn viên thái lan suốt tuyến.
- Tặng nón và bao da hộ chiếu.
- Phí bảo hiểm Covid – 19 tại Thái Lan. (mức bồi thường cao nhất là 20.000 USD/khách)
- Phí bảo hiểm tai nạn du lịch nước ngoài ( mức bồi thường cao nhất về người là 10.000 USD/khách).

Không bao gồm:
1. Hộ chiếu phải còn hạn trên 06 tháng (phải còn nguyên vẹn, không chỉnh sửa).
2. Hành lý quá cước qui định (Theo quy định là 20kg ( gửi ) + 7kg ( xách tay )/khách ).
3. Ăn uống khi điều trị Covid – 19 tại Thái Lan và vé máy bay chiều về BKK – SGN (khi khách đã điều

trị khỏi bệnh)
4. Xe đưa đón sân bay Tân Sơn Nhất và các show diễn về đêm tại Thái Lan.
5. Các chi phí cá nhân (phí điện thoại, giặt ủi, ăn uống ngoài chương trình, phí khuân vác hành lý, …).
6. Tiền típ hướng dẫn viên và tài xế địa phương.
7. Phí visa nhập cảnh Việt nam (VK + NN) 1 tháng 1 lần.
8. Phòng đơn phụ thu.
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9. Visa Thái Lan (dành cho khách TQ, HK v.v..).
10. Chi phí phát sinh nếu chuyến bay bị huỷ trong trường hợp bất khả kháng: thiên tai, thời tiết, đình

công, dịch bệnh truyền nhiễm.
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:

- 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 (CMND 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.
- Quy định nhận & trả phòng tại các khách sạn/resort: nhận phòng sau 14h và trả phòng trước 12h.
- Quý khách nên mang theo hành lý gọn nhẹ, không mang vali lớn.
- Trẻ em phải đi cùng cha mẹ hoặc có giấy cam kết đi tour cùng người thân, khi đi phải mang theo giấy

khai sinh hoặc hộ chiếu.
- Khi đăng ký, quý khách vui lòng cung cấp đầy đủ Họ tên và năm sinh.
- Đối với du khách là Việt kiều, Quốc tế nhập cảnh Việt Nam bằng visa rời, vui lòng mang theo tờ khai

hải quan và visa khi đi tour.

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:

●  Ngay sau khi đặt cọc hoặc thanh toán hoặc trước 20 ngày: phí hủy 30% tiền tour.
● Hủy 15 - 19 ngày trước ngày khởi hành: phí hủy 50% tiền tour.
● Hủy 07 - 14 ngày trước ngày khởi hành: phí hủy 75% tiền tour.
● Hủy 06 ngày trước ngày khởi hành: phí hủy 100% tiền tour.
● Trường hợp quý khách đến trễ giờ khởi hành được tính là hủy 06 ngày trước ngày khởi hành.
● Giai đoạn Lễ/Tết: không hoàn, không hủy, không đổi.

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. ***


