
 
 

 
 

BANGKOK – PATTAYA  
 

Code: VL.BKPTY05VJ.BKK  Thời gian: 05 Ngày 04 Đêm 

Hàng Không: Vietjet air  Khởi hành: Thứ 6 hàng tuần 

 

Tour Du Lịch Bangkok – Pattaya sẽ đưa quý khách đến với đất nước xinh đẹp Thái 

Lan được coi như là một thiên đường du lịch, “xứ sở của những nụ cười thân thiện” 

của Đông Nam Á. Đến với Thái Lan, Quý khách sẽ được tận hưởng không khí trong 

lành của biển, linh thiêng của các ngôi chùa; ồn ào, náo nhiệt của các quán Bar và sự 

thân thiện của con người nơi đây. Đặc biệt, Quý khách còn có cơ hội thưởng thức 

những tiết mục “Show” có một không hai chỉ có tại quốc gia này …  
 

ĐẶC ĐIỂM HÀNH TRÌNH 

 

 01 BỮA BUFFET trên tòa nhà 86 TẦNG ngắm toàn cảnh thành phố Bangkok 

 MUANG BORAN , Bảo tàng lộ thiên lớn nhất thế giới với quần thể kiến trúc Thái Lan độc 

đáo 

 WAT ARUN là một trong những ngôi chùa cổ kính nhất của Bangkok (Thái Lan), có tên 

tiếng Việt là Bình Minh 

 Dạo thuyền trên sông Chaopraya, ngắm cảnh quan thành phố Bangkok 

 CHỢ NỔI 4 MIỀN, Người Thái gọi đây là chợ nổi bốn miền vì nó được chia thành bốn khu 

vực riêng biệt tượng trưng cho bốn miền đất nước Thái Lan: Bắc, Trung, Nam và vùng Đông 

Bắc 

 NOONG NOCH, công viên nhân tạo do tư nhân xây dựng nằm cách thành phố biển Pattaya, 

trải nghiệm chương trình nghệ thuật văn hóa truyền thống đặc sắc của người dân Thái và hào 

hứng với màn biểu diễn voi mới lạ. Đến nay, công viên ước tính có hơn 20.000 cây nhiệt đới 

đến từ khắp mọi miền thế giới. Đặc biệt, khu vườn này nổi tiếng với các loại hoa lan, với hơn 

670 loài. 

 ALCAZAR SHOW, một chương trình nghệ thuật độc đáo do những người đẹp chuyển giới 

biểu diễn rất đặc sắc, Hứa hẹn sẽ mang đến cho bạn một đêm trình diễn đáng nhớ và hoành 

tráng nhất 

 ĐẢO SAN HÔ ( CORAL ISLAND), còn được biết đến với cái tên khác là đảo Koh Larn. 

Đảo Coral Pattaya là một hòn đảo được bao bọc bởi các rặng san hô rực rỡ đầy màu sắc với 

hệ sinh thái biển phong phú, có nhiều sinh vật biển quý hiếm. 

 

NGÀY 01: HÀ NỘI – BANGKOK                           (Ăn Trưa, Tối) 

 

08h30: Xe và hdv đón quý khách khởi hành ra sân bay, đáp chuyến bay đi Bangkok lúc 12h10.  

14h50: Đoàn hạ cánh tại sân bay Bangkok, làm thủ tục nhập cảnh. 



 
 

 
Ancient Siam 

 

Chiều: Sau khi làm thủ tục nhập cảnh, đoàn thăm quan 

Muang Boran, Ancient Siam – Bảo Tàng lộ thiên lớn 

nhất thế giới với diện tích tổng thể hơn 200 acres, là quần 

thể kiến trúc tập hợp các địa danh nổi tiếng khắp Thái lan. 

Đoàn thưởng Khantok, bữa ăn truyền thống của người Thái 

Lan. 

Tối: Sau bữa tối, quý khách về khách sạn, nhận phòng nghỉ ngơi hoặc tự do khám phá các khu chợ 

của thủ đô Bangkok. 

 

NGÀY 02: DẠO THUYỀN SÔNG CHAOPRAYA – CHÙA ARUN – CHỢ NỔI BỐN 

MÙA   (Ăn 3 bữa) 

Sáng: Sau bữa sáng tại khách sạn, đoàn làm thủ tục trả phòng, 

khởi hành thăm quan: 

 Dạo thuyền trên sông Chaopraya: Ngắm nhiǹ đất 

nước Chùa Vàng doc̣ 2 bên bờ sông me ̣Bangkok 

 Wat Arun – Chùa Bình Minh, nằm bên sông 

Chaopraya, là ngôi chùa cổ kính và linh thiêng nhất Bangkok. 

 
Wat Arun 

 
Hot 3 Mermaid coffee 

Chiều: Sau khi dùng bữa trưa, đoàn khởi hành đi thành 

phố biển Pattaya, trên đường ghé thăm Chợ Nổi Bốn 

miền – Four Parts Floating Market. Với tổng diện tích 

100,000m2, được chia làm 4 khu vực riêng biệt tượng 

trưng cho 4 miền của Thái lan, mỗi khu vực bán các sản 

phẩm tượng trưng cho từng miền. 

Đến Pattaya, nếu còn thời gian, đoàn check in tại Hot 3 

Mermaid Coffee, nhà hàng tổ chim view biển đẹp nức 

tiếng tại Pattaya (chi phí đồ uống tự túc). 

Tối: Đoàn dùng bữa tối, quý khách nhận phòng nghỉ ngơi hoặc tự do khám phá thành phố biển 

nổi động bậc nhất của Thái Lan. 



 
 

NGÀY 03: ĐẢO CORAL – NONGNOOCH – KHAO CHEECHAN – ALCAZA SHOW                         

(Ăn 3 bữa) 

Sáng: Sau bữa sáng, đoàn thăm quan: 

 Đảo San hô: Tại đây Quý khách có thể tắm biển hoặc 

tham gia các trò chơi trên biển như: Dù kéo - Lướt ván - Lái 

Canô - Thám hiểm dưới đáy biển (chi phí chơi tự túc). 

 Vườn Nhiệt Đới Nongnooch: Một trong 10 vườn hoa 

lớn nhất trên thế giới. 
 

Đảo Coral 

Đoàn dùng bữa trưa tại nhà hàng trong khu vườn sau đó du khách thăm quan: công viên khủng 

long, vườn hoa phong lan, vườn xương rồng, cọ nhiệt đới, …Du khách thưởng thức chương trình biểu 

diễn xiếc voi và múa truyền thống… 

 
Tượng Phật núi Cheechan 

Chiều: Đoàn thăm quan: 

 Tượng Phật vàng trên núi Cheechan: Hay còn 

được gọi là Trân Bảo Phật Sơn, tượng Phật bằng vàng 

nặng 4.999 kg, được khắc nổi trên núi, tượng trưng cho 

lòng hiếu thảo của Hoàng Tử với vua Rama 9. 

 Precious Gems: Trung tâm trưng bày và giới 

thiệu sản phẩm Vàng bạc đá quý kỹ nghệ cao 

Tối: Sau bữa tối, đoàn đón xem show Alcazar: Alcazar show là một chương trình nghệ thuật độc 

đáo do những người đẹp chuyển giới biểu diễn. Nó được tổ được tổ chức hàng đêm ở nhà hát Alcazar 

Show với sức chứa hơn 1200 chỗ ngồi, kiến trúc hiện đại, sang trọng cùng hệ thống chiếu sáng nghệ 

thuật tiên tiến nhất thế giới 

NGÀY 04: PATTAYA – BANGKOK                       (Ăn Sáng, Trưa) 

Sáng: Sau bữa sáng tại khách sạn, đoàn làm thủ tục trả phòng, khởi hành về thủ đô Bangkok. Trên 

đường đi, du khách đến trải nghiệm  

 Big Bee Farm: Nơi giới thiệu mô hình nuôi ong và các sản phẩm chất lượng từ mật ong: mật 

ong nguyên chất, sữa ong chúa, phấn hoa hay các sản phẩm bánh kẹo và mỹ phẩm … làm từ mật ong.  

 Trung Tâm nghiên cứu rắn độc Hoàng Gia – Royal Park: Qúy khách tìm hiểu về công 

dụng của các loại thuốc được triết suất từ nọc rắn với sức khỏe còn người. 

Đoàn khởi hành về Bangkok, dùng bữa trưa BUFFET tại tòa nhà 86 tầng cao nhất Bangkok: 

Baiyoke Sky, độc đáo do chính tay các đầu bếp tài năng nổi tiếng thế giới chế biến. 



 
 

 
Icon Siam 

Chiều: Đoàn thưởng thức nhạc nước, tự do mua sắm và 

trải nghiệm ẩm thực truyền thống Thái lan tại chợ nổi bên 

trong Icon Siam - khu phức hợp với kiến trúc độc đáo và 

thiết kế vô cùng thú vị, bao gồm trung tâm mua sắm lớn 

nhất tại Châu Á, nằm bên bờ sông Chaopraya (đoàn tự túc 

ăn tối). 

Tối: Đoàn nhận phòng khách sạn, nghỉ đêm khách sạn tại Bangkok. 

NGÀY 05: BANGKOK – HÀ NỘI               (Ăn Sáng) 

 

Sáng: bữa sáng tại khách sạn, đoàn làm thủ tục trả phòng và khởi hành viếng chùa Phật Vàng – 

Golden Buddha Temple hoặc chùa Xá Lợi – Wat Yannawa. 

Du khách mua sắm tại khu phức hợp Mega Bangna bao gồm nhiều trung tâm mua sắm đồ gia dụng, 

lưu niệm, quần áo thời trang … như Big C, Central, Tops, Powder Buy … cho tới giờ tiễn đoàn đi sân 

bay. 

Đoàn làm thủ tục đáp chuyến bay VJ902 lúc 15h00 về Hà Nội. 

17h25 Đoàn ha ̣cánh taị sân bay Nôị Bài, xe đưa đoàn về điểm hẹn, chia tay đoàn, kết thúc chuyến đi 

tốt đep̣, hẹn gặp lại quý khách trong những hành trình sau. 

 

GIÁ TOUR TROṆ GÓI TỪ: 6.690.000 VND/KHÁCH 

(Giá áp dụng cho đoàn ghép lẻ) 

 

 

CHÍNH SÁCH GIÁ TRẺ EM:  

 Trẻ em dưới 02 tuổi:  20 % giá tour (ngủ chung giường với cha mẹ) 

 Trẻ em từ 2 đến dưới 11 tuổi: 90 % giá tour (ngủ chung gường với cha mẹ) 

 Trẻ em trên 11 tuổi:  Gía tour như người lớn 

 

GIÁ TOUR BAO GỒM:  

 

 Vé máy bay khứ hồi với 20kg hành lý kí gửi và 7kg hành lý xách tay 

KHỞI HÀNH GIÁ TOUR/ VNĐ PHÒNG ĐƠN 

Tháng 10: 14, 28/10 6.690.000 1.200.000 

Tháng 11: 11, 18/11 6.690.000 1.200.000 

Tháng 12: 09/12 6.690.000 1.200.000 

Tháng 12: 23/12 6.990.000 1.200.000 



 
 

 Khách sạn  4 sao địa phương, tiêu chuẩn 02 người/ phòng (nếu lẻ nam hay nữ, được tính cả HDV 

Việt Nam Suốt tuyến thì sẽ ghép phòng ba giường), bao gồm ăn sáng. 

 Các bữa ăn theo chương trình 

 Vận chuyển bằng xe máy lạnh, đưa đón theo chương trình. 

 Vé tham quan vào cửa (1 lần) các điểm trong chương trình (Khu phức hợp Acient Siam, chùa 

Wat Arun, dạo thuyền trên sông Chao Praya, chợ nổi 4 mùa, Alacaza show, vườn nhiệt đới 

nongnooch, đảo Coral, buffet trưa trên tòa nhà Baiyoke sky) 

 Trưởng đoàn  kinh nghiệm theo suốt tuyến (Áp duṇg với đoàn trên 15 khách) 

 Bảo hiểm du lịch quốc tế và covid theo chương trình (Không áp dụng cho khách hàng trên 70 

tuổi) 

 

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM:  

 

 Ngủ phòng đơn ( tương đương 1.000.000 VNĐ ) 

 Đồ quá cước. 

 Phí visa tái nhập Việt Nam cho khách quốc tịch nước ngoài. 

 Các chi phi ́cá nhân: điện thoại, bia, nước ngọt, giặt là… và các chi phí cá nhân khác. 

 Xe vận chuyển ngoài chương trình. 

 Thuế VAT. 

 Tiền Tip cho HDV và tài xế điạ phương 05$/khách/ngày 

 

GHI CHÚ 

 Quý khách phải có hộ chiếu còn hạn tối thiểu 6 tháng (181 ngày) tính tới thời điểm kết 

thúc Tour  

 Thứ tư ̣các điểm thăm quan có thể bi ̣ thay đổi để phù hơp̣ với tiǹh hiǹh thưc̣ tế nhưng 

vẫn đảm bảo đủ điểm.  

 Từ chối bảo hiểm cho khách từ 70 tuổi trở lên theo quy định của các công ty bảo hiểm. 

 Chi phi ́có thể thay đổi nếu tỷ giá ngoaị tê ̣tăng giảm đôṭ biến (Giá vé máy bay, thuế 

liên quan, tỷ giá bán ra của ngân hàng Vietcombank taị thời điểm khởi hành) 

 Giá áp dụng cho khách hàng từ 12 tuổi đến 69 tuổi, từ 70 tuổi trở lên sẽ đóng thêm 

chênh lệch cho mức phí bảo hiểm cao cấp, từ 75 tuổi trở lên yêu cầu phải có giấy chứng nhận 

đầy đủ sức khỏe để đi du lịch nước ngoài của cơ quan y tế có thẩm quyền cấp và phải có người 

thân khỏe mạnh dưới 60 tuổi đi cùng. Gia đình và quý khách phải cam kết đảm bảo tình trạng 

sức khỏe với Công ty chúng tôi trước khi tham gia tour. Nếu có bất cứ sự cố nào xảy ra trên 

tour, Công ty du lịch sẽ không chịu trách nhiệm dưới mọi tình huống. 

 Chương trình được hỗ trợ bởi các điểm mua sắm, nếu Quý khách không vào thăm quan 

các điểm trong chương trình, phụ thu 25usd/điểm 



 
 

 Để đảm bảo giá tour, Khách hàng phải cam kết đi đúng hành triǹh. Nếu Quý khách 

tách đoàn ngày nào se ̃tińh phi ́tách đoàn là 100$* số ngày tách*số người tách. 

 Giờ bay và hãng hàng không có thay đổi cho phù hơp̣ với chương triǹh và tiǹh traṇg 

vé máy bay. Công ty du lịch se ̃thông báo và gửi lic̣h bay chińh xác cho đoàn trước ngày khởi 

hành it́ nhất 4 ngày. 

 Do các chuyến bay phụ thuộc vào các hãng Hàng Không nên trong một số trường hợp 

giờ bay có thể thay đổi mà không được báo trước 

 Công ty du lịch sẽ không hoàn lại chi phí cho bất cứ dịch vụ gì tại nước ngoài khách 

không sử dụng và không chịu trách nhiệm về lý do nhân thân của khách khi khách bị cục xuất 

nhập cảnh Việt Nam hoặc Nước Sở Tại từ chối cho xuất nhập cảnh. 

 Do tińh chất đoàn là khách gom lẻ nên Công ty du lịch có trách nhiêṃ gôm khách đủ 

đoàn 16 người trở lên se ̃khởi hành theo đúng lic̣h triǹh, có trưởng đoàn đi cùng từ Viêṭ Nam. 

Nếu đoàn từ 10 – 14 người, Công ty du lịch se ̃cử HDV ra làm thủ tuc̣ cho đoàn taị sân bay. 

HDV điểm se ̃đón đoàn taị sân bay điạ phương và theo quý khách suốt hành triǹh. Nếu đoàn 

dưới 10 người, Công ty du lịch có trách nhiêṃ thông báo cho quý khách trước ngày khởi hành 

05 ngày và thỏa thuâṇ với quý khách về ngày khởi hành mới hoăc̣ hoàn laị cho quý khách số 

tiền đã đăṭ coc̣. 

 Công ty du lịch có quyền gom khách từ nhiều công ty khác nhau để khởi hành theo 

đúng thỏa thuâṇ. 

 

ĐIỀU KHOẢN KHÁC 

 Trong trường hợp trễ chuyến bay hay lý do khách quan khác. Công ty du lịch ko chịu 

trách nhiệm cho bất kỳ khoản phí nào. 

 Công ty du lịch có quyền hủy bất cứ điểm tham quan theo lịch trình khi có phát sinh 

sự cố ngoài tầm kiểm soát như: kẹt xe, thời thiết xấu, tai nạn … chúng tôi sẽ không đền bù bất 

cứ khoản phí nào. 

 Hành khách phải chuẩn bị và kiểm tra giấy tờ tùy thân như: hạn sử dụng của hộ chiếu, 

visa …Nếu trường hợp hành khách bị hải quan không cho phép nhập cảnh/xuất cảnh hoặc lý 

do nào khác, Công ty du lịch sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ khoản phí nào và không 

hoàn trả số tiền đã tham gia đoàn. 

 Hành trình trên chỉ mang tính chất tham khảo, những vấn đề liên quan đến hành trình 

hoặc khách sạn, Công ty du lịch sẽ sắp xếp theo thực tế phù hợp nhất, không loại trừ trường 

hợp hủy bỏ điểm tham quan nếu có những hoạt động bản xứ, nghi lê ̃hay hôị chơ,̣ Công ty du 

lịch không chịu trách nhiệm về những khoản đó. 

 Khách ở chung phòng, xếp ngẫu nhiên, nếu có xung độ, công ty du lịch không chịu 

trách nhiệm. 

 Nếu hành khách bỏ qua những hoạt động tham quan, các bữa ăn, sẽ không được hoàn 

lại bất kỳ chi phí nào. 

 

 

 


