
 

 

 

 

 

 

Chương trình du lịch 

TOUR DU LỊCH THÁI LAN 5N4Đ 

TPHCM - BANGKOK - PATTAYA - CORAL ISLAND 
Thời gian: 5 ngày 4 đêm / Phương tiện: Máy bay + Ô tô / Khởi hành: 1/5 

 

 

Điểm nổi bật: 

✔ Dạo thuyền trên dòng sông Chaophraya Huyền thoại xem cá nổi trên sông. 

✔ Đoàn khám phá “Công viên khủng long Nong Nooch" 

✔ Viếng thăm những ngôi chùa linh thiêng: chùa Vàng, chùa Phật lớn, Trân Bảo Phật Sơn 

✔ Khám phá những nét đẹp của Pattaya sầm uất  

✔ Thưởng thức bữa tiệc buffet thượng phẩm tại tòa nhà cao nhất Thái Lan Baiyoke Sky 

✔ Tung hoành shopping tại thiên đường mua sắm Bangkok: Central World,  Big C Platinum, 

IKEA,… 

✔ Trọn gói vé máy bay + Khách sạn 4* sang chảnh 

 

NGÀY 1: TPHCM – SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT – BANGKOK (ĂN TỐI) 

Trưởng đoàn của Vietnam Booking đón khách tại sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) để làm thủ 

tục check-in đáp chuyến bay đi Thái Lan (Bangkok). Đến Thái Lan, xe và HDV đón đoàn đưa 

quý khách về khách sạn nhận phòng và nghỉ ngơi . 

Tối: Đoàn dùng bữa tối và qua đêm tại Bangkok, nghỉ ngơi để chuẩn bị cho chuyến khám phá 

tour du lịch Thái Lan 5N4Đ. (TEST COVID TẠI KHÁCH SẠN LẦN 1). 

https://www.vietnambooking.com/
https://www.vietnambooking.com/


 

 

 

 

NGÀY 2: BANGKOK – CHAO PHRAYA - NONGNOOCH - CHÙA WAT PHRA YAI – 

PATTAYA (Ăn 03 bữa) 

Sáng: Đoàn dùng điểm tâm tại khách sạn, làm thủ tục trả phòng sau đó đến tham quan các địa 

danh nổi tiếng khi đi tour du lịch Thái ở thủ đô Bangkok: 

● “Dạo thuyền trên dòng sông Chaophraya Huyền thoại”: Đoàn sẽ được chiêm ngưỡng 

thuyền Rồng của nhà vua và xem hiện tượng nổi tiếng "cá nổi trên sông".  

● Đoàn khám phá “Công viên khủng long Nong Nooch Dinosaur Valley Pattaya. Đặc biệt, 

đoàn có cơ hội tận mắt thưởng thức show diễn của các chú Voi thông minh, vui nhộn. 

(Trường hợp không trùng giờ show, Quý khách sẽ được ngồi xe điện dạo Công viên). Đoàn 

chụp ảnh tại công viên khủng long, tham quan Vườn lan, Xương rồng v.v….  

Trưa: Đoàn dùng bữa trưa trong công viên. 

Chiều: Sau khi nghỉ ngơi nhẹ nhàng, Quý khách tiếp tục tour du lịch Thái Lan 5 ngày 4 đêm: 

●  “Chùa Wat phra yai” (Chùa Phật lớn): Quý khách viếng thăm ngôi chùa có bức tượng 

Phật khổng lồ cao 18 mét nổi tiếng linh thiêng nằm trên đỉnh của Đồi Pratumnak, giữa 

Pattaya và Bãi biển Jomtien. 

Tối: Đoàn dùng cơm tối, nhận phòng và nghỉ ngơi tại Pattaya. Sau đó, Quý khách có thể tự do 

khám phá đêm ở Pattaya, xem các Show diễn hoặc Tham gia Câu Mực đêm trên tàu Công Chúa 

Đông Phương (chi phí tự túc). 

NGÀY 3: PATTAYA - ĐẢO SAN HÔ                                                                        (Ăn 03 

bữa) 

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


 

 

Sáng: Sau khi dùng bữa sáng ở khách sạn, đoàn khởi hành đi cano đến Đảo San hô (Coral Island). 

Tại đây, Quý khách có thể tự do vui đùa, đắm mình trong làn nước xanh ngắt tắm biển hoặc tự do 

tham gia các trò chơi hấp dẫn như: dù kéo, moto nước, lặn khám phá đáy biển,…(chi phí tự túc) 

Trưa: 11h30: Đoàn trở về đất liền dùng bữa trưa và nghỉ ngơi. 

Chiều: Quý khách sẽ tiếp tục tham quan Trân Bảo Phật Sơn: Tại đây có hình tượng Phật Thích 

Ca dát vàng cao 118 mét, được tạo nên nhân dịp kỷ niệm 50 năm đăng cơ của vị vua Rama thứ IX. 

Sau đó, quý khách có thể đi trải nghiệm “Massage Thái cổ truyền” giúp lưu thông khí huyết (Chi 

phí tự túc). 

Tối: HDV đưa quý khách về khách sạn, nghỉ đêm tại Pattaya. 

NGÀY 4: PATTAYA - BANGKOK - CHÙA PHẬT VÀNG - BAIYOKE              (Ăn 02 

bữa)                                 

Sáng: Đoàn dùng điểm tâm sáng tại khách sạn và làm thủ tục trả phòng, sau đó khởi hành về 

Bangkok. 

Trên đường về, quý khách tiếp tục viếng Chùa Phật Vàng lớn nhất thế giới “Wat Traimit” 

Trưa: Dùng cơm trưa tại Baiyoke Sky: Nhà hàng xoay 86 tầng cao nhất Thái Lan với hàng trăm 

món ăn độc đáo, hấp dẫn. Nhà hàng có phục vụ các món ăn chay nên quý khách ăn chay có thể 

yên tâm. Ngồi trên nhà hàng này, quý khách vừa dùng bữa vừa ngắm nhìn toàn cảnh thành phố 

Bangkok từ trên cao.  

Chiều: Quý khách tự do viếng “Phật Bốn mặt” Tứ Diện Thần ngay trung tâm Bangkok. 

HDV đưa đoàn đến mua sắm tại tự do tại các trung tâm mua sắm lớn như: Central World,  Big C 

Platinum, IKEA,… 

Tối: Quý khách tự do ăn tối, mua sắm cho đến giờ hẹn về lại khách sạn. Nghỉ đêm ở Bangkok. 



 

 

 

NGÀY 5: BANGKOK – TỰ DO KHÁM PHÁ BANGKOK - TPHCM                    (Ăn sáng) 

Sáng: Quý khách dùng điểm tâm tại khách sạn, làm thủ tục trả phòng. Sau đó, đến giờ hẹn HDV 

đưa đoàn khởi hành ra sân bay, làm thủ tục đáp chuyến bay về TP.HCM. Đến sân bay Tân Sơn 

Nhất, quý khách làm thủ tục nhập cảnh, nhận hành lý. Trưởng đoàn chào tạm biệt và hẹn gặp lại 

quý khách trong các hành trình tour du lịch Bangkok Pattaya 5 ngày 4 đêm  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 ! 

Giá tour bao gồm: 

● VẬN CHUYỂN: Vé máy bay khứ hồi và Thuế phí của Hãng Hàng Không + Xe máy lạnh 

đưa đón tham quan theo chương trình, lệ phí sân bay hai nước + phụ phí xăng dầu + Phí an 

ninh du lịch. 

● KHÁCH SẠN: Khách sạn 4* tiêu chuẩn Thái (2 Người/phòng) – Tham khảo: Picnic 

Bangkok, The Season Siam / Crystal palace Pattaya, Memo Pattaya và tương đương. 

● ĂN UỐNG: Các bữa như trong chương trình trong đó có 01 bữa BUFFET BAIYOKE 

● HDV: Đoàn có HDV tiếng Việt thuyết minh và phục vụ Đoàn tham quan suốt tuyến. 

● BẢO HIỂM:  

+ Bảo hiểm du lịch Việt Nam với mức bồi thường tối đa 220.000.000V ND tại Việt Nam. 

+ Bảo hiểm du lịch Covid tại Thái Lan với mức bồi thường tối đa 50.000$. 

● THAM QUAN: Giá tour đã bao gồm phí vào cổng tại các điểm tham quan theo chương 

trình.  

● QUÀ TẶNG: Nón du lịch, Bao hộ chiếu. 

● Khai Thái Lan Pass cho khách.  

● Chi phí Test PCR tại Việt Nam 1 lần & Chi phí Test PCR 2 lần tại Thái Lan.  

Không bao gồm: 

✔ Visa tái nhâp̣ Viêṭ Nam cho khách mang quốc tic̣h nước ngoài. 

✔ Tiền tip cho hướng dẫn viên và tài xế địa phương. 

✔ 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. 

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


 

 

✔ Phí hộ chiếu, hành lý quá cước, chi phí cá nhân, phụ phí sử dụng phòng đơn. 

Quý khách cần lưu ý: 

- Quý khách nên mang theo: thuốc chống côn trùng, thuốc cảm sốt thông thường hoặc các 

thuốc đã được kê đơn riêng theo chỉ định của bác sĩ. 

- 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 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: 

● Hủy tour sau khi đăng ký phí phạt 50% tiền cọc. 

● Hủy tour trước 7 ngày phí phạt = 50% tổng giá tour chương trình. (Tính theo ngày làm 

việc) 

● Hủy tour trong trước 5 ngày phí phạt = 75% tổng giá tour chương trình. (Tính theo ngày 

làm việc) 

● Sau thời gian trên phí phạt = 100% tổng giá trị chương trình. (Tính theo ngày làm việc) 



 

 

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

nhắn điện thoại và phải được Công ty xác nhận. Việc huỷ bỏ bằng điện thoại không được 

chấp nhận. 

● Thời gian hủy tour được tính cho ngày làm việc, không tính thứ bảy, chủ nhật và các ngày 

Lễ Tết. 

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

nhắn điện thoại và phải được Công ty xác nhận. Việc huỷ bỏ bằng điện thoại không được 

chấp nhận. 

● Thời gian hủy tour được tính cho ngày làm việc, không tính thứ bảy, chủ nhật và các ngày 

Lễ Tết. 

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. 

 

LƯU Ý KHÁC: 

 

● Quý khách cần có xác nhận tiêm ngừa Vaccine Covid-19 đã tiêm đủ 2 mũi trở lên. 

● Quý khách cần có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 bằng hình thức RT-PCR được 

cấp trong vòng 72h trước khi khởi hành Việt Nam. 

● Tour thuần túy du lịch, suốt chương trình Quý khách vui lòng không rời đoàn.  

● Nếu khách là Việt Kiều hoặc nước ngoài phải có visa nhiều lần và phải mang theo lúc đi 

tour. 

● Trẻ em dưới 15 tuổi phải có bố mẹ đi cùng hoặc người được uỷ quyền phải có giấy uỷ 

quyền từ bố mẹ. 

● Vietnam Booking sẽ không chịu trách nhiệm nếu Quý khách bị từ chối nhập cảnh. 

● Công ty được phép thay đổi lịch trình chuyến đi, sử dụng các hãng hàng không thay thế 

nhưng vẫn đảm bảo tham quan đầy đủ các tuyến điểm theo chương trình. 

● Thứ tự các điểm tham quan có thể thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế nhưng vẫn 

đảm bảo thực hiện đầy đủ nội dung chương trình 

● (Hộ chiếu) Phải còn thời hạn sử dụng trên 6 tháng (Tính từ ngày khởi hành). 

(*) 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.  

 

 


