
 

Thời gian: 5 ngày 4 đêm – Phương tiện: Máy bay, Ô tô du lịch 

 

- Tham quan Đảo san hô Koh Larn với cát trắng, nắng vàng, làn nước trong 

xanh, trải nghiệm tàu cao tốc 

- Tham quan tượng Phật khắc trên núi Trân Bảo Phật Sơn 

- Tham quan công viên khủng long Noongnooch 

- Dạo thuyền trên dòng sông Chaophaya huyền thoại 

- Viếng Tứ Diện Phật Miếu, Chùa Vàng Wat Trimit, Chùa Phật lớn Wat 

Phra Yai,… 

- Xem nhạc nước thú vị tại Bangkok 

- Trải nghiệm hãng hàng không Nok Air 

- Lưu trú tại các Resort/ Khách sạn từ 4 – 5 sao 

- Tặng suất Masage Thái Cổ truyền 

- Thưởng thức Buffet quốc tế với hàng trăm món ăn đặc sắc – Ngắm toàn 

cảnh thành phố Bangkok từ tòa nhà cao nhất Thái Lan Bayoke Sky 



 

Trưởng đoàn đón khách tại sân bay Tân Sơn Nhất để làm thủ tục Checkin khởi 

hành đi Thái Lan (Bangkok).  

Sau khi đáp xuống sân bay Bangkok, đoàn di chuyển đến Pattaya. 

Đoàn dùng bữa tối và đến Check-in tại Khách sạn.  

Quý khách trải nghiệm Massage Thái cổ truyền. 

Sau đó, đoàn tự do khám phá Pattaya về đêm. 

 

Đoàn dùng bữa sáng tại khách sạn.  

Khởi hành đi “Đảo San Hô” nổi tiếng bởi sự trong xanh với nhiều rạn san hô đa 

sắc màu.  

Đoàn dùng bữa trưa.  

Khám phá “Công viên khủng long Nongnooch” một trong những vườn thực 

vật tuyệt vời nhất trong khu vực Đông Nam Á. Đây là một thế giới cổ tích với 



 

những loài hoa và thực vật thuộc vùng nhiệt đới, những ngôi nhà đẹp, vườn cây 

ăn quả, cùng với đó là việc tổ chức các chương trình văn hóa Thái Lan.  

Tham quan “Xưởng chế tác đá quý’’ - World Gems Company (Một trung tâm 

trưng bày đá quý phong thủy đạt tiêu chuẩn ISO 9001) Tại đây Quý khách có thể 

tìm hiểu màu đá theo tháng sinh của mình.  

Tham quan “Trân Bảo Phật Sơn” hay còn gọi là Khao Chee Chan, nơi được 

tạo nên nhân dịp kỷ niệm 50 năm đăng cơ của nhà vua Thái Lan.  

Quý khách dùng bữa tối.  

Sau đó, đoàn tự do khám phá Pattaya về đêm. 

(Buổi tối Quý khách có thể tự do khám phá các Show biểu diễn nổi tiếng bên 

Thái hoặc Tham gia Câu Mực đêm trên tàu Công Chúa Đông Phương (chi phí tự 

túc). 

 

Đoàn dùng điểm tâm sáng tại khách sạn.  

Làm thủ tục trả phòng.  

Tham quan "Trại hổ" 



 

Tham quan "Trung tâm nghiên cứu rắn Hoàng Gia", được thưởng thức và tìm 

hiểu quy trình lấy nọc rắn chế biến thành dược phẩm chữa bệnh. 

Quý khách dùng bữa trưa. 

Tham quan "Chợ nổi 4 miền" - Mô hình chợ nổi được dựng laị để Quý khách 

trải nghiệm đời sống văn hóa đặc trưng của các vùng miền điạ phương Thái Lan, 

các món ăn đặc sản nhân gian, các gian hàng bán quà lưu niệm phong phú thu 

hút ánh nhìn. 

Đoàn khởi hành về laị Bangkok. 

Nhận phòng Khách saṇ. Ăn tối. 

Đoàn xem nhạc nước tại Icon Siam. Sau đó, tự do tham quan Bangkok về đêm.  

Đoàn dùng Buffet sáng sáng taị khách saṇ. 

Quý khách viếng “Phật Bốn mặt” - Tứ Diện Thần ngay trung tâm Bangkok. 

Đoàn Ăn Trưa “Buffet taị tòa nhà 86 tầng BaiYoke Sky” Quý khách chup̣ ảnh, 

ngắm nhìn toàn cảnh thủ đô Bangkok. 



 

Sau đó Quý khách tự do mua sắm taị siêu thi ̣Big C hoặc tự do khám phá các 

khu mua sắm sầm uất khác ngay trung tâm Partunam như: MBK, Central 

World,... 

Buổi tối Quý khách có thể tự do khám phá các Show biểu diêñ nổi tiếng bên Thái 

hoặc Tham gia Câu Mực đêm trên tàu Công Chúa Đông Phương (chi phí tự túc).  

Sau khi ăn sáng, làm thủ tuc̣ trả phòng. 

Khởi hành “Daọ thuyền trên dòng sông Chaophraya Huyền thoaị”. Xem 

thuyền Rồng của nhà Vua, xem hiện tượng cá nổi trên sông.  

Quý khách viếng “Chùa Thuyền" hay được goị là Wat Yannawa, do vua Rama 

III xây dựng từ nhiều trăm năm trước, toạ lac̣ taị đường Charoen krung quận 

Sathon Bangkok. Ngôi chùa này có sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc hình dáng 

con thuyền của Trung Hoa với mái cao vút của lối kiến trúc Thái Lan.  

Quý khách tiếp tuc̣ viếng “Wat Traimit” - Chùa Phật Vàng lớn nhất thế giới: cao 

3 mét và nặng 5,5 tấn. Tượng được đúc theo phong cách Sukhothai tiñh lặng và 

được khám phá một cách tình cờ vào thập niên 1950. 

Xe đưa Quý Khách ra sân bay đáp chuyến bay về HCM.  



 

- Vé máy bay khứ hồi (7kg hành lý xách tay & 20kg ký gửi) 

- Khách sạn tiêu chuẩn 4 – 5 sao (Khách sạn tiêu chuẩn 4 ở Bangkok– 5 sao Pattaya ) 

- Vé tham quan, xe du lịch phục vụ theo chương trình, Hướng dẫn viên nhiệt tình 

suốt tuyến theo chương trình 

- Quà tặng: Nón du lịch, bảo hiểm du lịch, nước uống suốt hành trình, Massage 

cổ truyền Thái, Buffet 86 tầng 

- Tiền bồi dưỡng (Tips) cho hướng dẫn viên và tài xế địa phương 3$ / ngày / 

khách = 15 USD / khách / Tour 5 ngày 

- Hành lý quá cước hơn quy định 

- Chi phí điện thoại, giặt ủi,... phát sinh 

- Chi phí mua sắm cá nhân 

- Phụ thu phòng đơn (nếu có): 2.500.000 VNĐ / khách 

- Nếu khách có nhu cầu xuất hóa đơn, đóng 8% VAT trên giá trị Tour 



 

- Cọc 50% tổng giá trị tour ngay sau khi đăng ký Tour. 

- Số tiền còn lại thanh toán hết trước ngày khởi hành 7 – 10 ngày (áp dụng tour 

ngày thường), trước ngày khởi hành 20 – 25 ngày (áp dụng tour lễ tết). 

 

- Nếu quý khách huỷ vé sau khi mua chịu chi phí: 50% giá vé (mất cọc) 

- Nếu quý khách huỷ trước ngày khởi hành 07 ngày chịu chi phí 70% giá vé. 

- Nếu quý khách hủy trước ngày khởi hành 05 ngày chịu chí phí 100% giá vé. 

- Giai đoạn Lễ/Tết: không hoàn, không hủy, không đổi. 

 

- Quý khách phải có hộ chiếu còn hạn 06 tháng tính từ ngày tour kết thúc và 

mang theo khi đi Tour. 

- Qúy 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 

https://tiemchungcovid19.gov.vn/portal


 

- Trẻ em từ 05 – 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.  

- 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 và 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.  

- VTPLUS TRAVEL 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 VTPLUS TRAVEL 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. 


