
 

 

DỊCH VỤ ĐẲNG CẤP – HÀNG KHÔNG VIETNAM AIRLINES 4 SAO 

 CHUYẾN BAY :  

 

 

Những điểm nổi bật trong chương trình: 

-  Chợ Nổi Bốn Miền thưởng thức ẩm thực đặc sắc của dân tộc Thái 

-  Tham quan vườn thú Safari Khao Khew 

-  Colosseum Show do các vũ công chuyển giới xinh đẹp thực hiện. 

-  Đảo san hô với cát trắng, nắng vàng, làn nước trong xanh. 

-  Trân Bảo Phật Sơn , Vườn nho Silver Lake 

-  Chùa Bình Minh – Wat Arun , viếng Phật Bốn Mặt linh thiêng  

-  Tham quan Chùa Thuyền Wat Yanawa – Chùa Xá Lợi 

-  Dạo thuyền trên sông Chaophaya huyền thoại  

- Buffet quốc tế tại nhà hàng xoay 86 tầng Baiyoke Sky. 

-  Buffet Lẩu Suki Nhật Bản  

-  Tặng 01 suất Massage Cổ Truyền Thái Lan 

-  KHÁCH SẠN TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ   

  



 

 

Ngày 1 : TPHCM - BANGKOK                                                                             ( Ăn tối ) 

 

Trưởng đoàn Rồng Việt  Travel sẽ đón quý khách tại sân bay Tân Sơn Nhất làm thủ tục chuyến 

bay đi Bangkok. Xe VIP và Hướng Dẫn Viên đón khách tại sân bay Suvanabhumi. Quý khách gặp 

HDV địa phương và đi ăn tối tại nhà hàng  .  

Nghĩ đêm tại Bangkok. 

Ngày 2 : PATTAYA – CHỢ NỔI – SAFARI KHAO KHEW –  MASSAGE  ( Ăn 03 buổi ) 

 

Khởi hành tới thành phố Pattaya , trên đường đi ghé thăm : 

 Đoàn khởi hành tiếp tục tham quan Vườn Thú Safari Khao 

Kheow – là điểm du lịch sinh thái phía đông của Thái Lan. 

Tại đây quý khách sẽ tìm thấy tất cả các loại hoạt động du 

lịch sinh thái thú vị và giáo dục cho cả gia đình, bao gồm cả 

động vật safari, giáo dục bảo tồn, sinh thái mạo hiểm v.v… 

Sau đó Quý khách thưởng thức buffet Lẩu Suki Nhật 

 Chợ Nổi 4 Miền – nét văn hóa đặc sắc của dân tộc Thái 

Lan: tha hồ thử các món ăn đậm chất Thái, các món tráng 

miệng và đặc sản của nhiều nơi trên khắp Thái Lan cũng như 

mua những món hàng hóa tiêu dùng đại diện cho 4 miền của 

Thái Lan.  

 Tham quan Trung tâm thuộc da Toscano – nơi trưng bày 

rất rất nhiều các sản phẩm như ví, túi xách hay dây thắt lưng 

da với mẫu mã, chủng loại đa dạng. 

 Xe tiếp tục đưa quý khách đến với Trung Tâm Massage cổ truyền Thái , tại đây quý khách 

có thể thư dãn, ấn huyệt, massa trong vòng 1 giờ ( Rồng Việt gửi tặng )  

Chương trình tự chọn : 

 Quý khách có thể xem Sex Show – Chi phí tự túc (giá tầm 1500 bath) 

 Tự do dạo chơi tại Khu phố “Walking Street” náo nhiệt kéo dài tới tận 03h00 sáng. 

Ngày 3 : ĐẢO CORAL  – VƯỜN NHO – TÕA NHÀ TỶ PHÖ                       ( Ăn 3 buổi ) 

 

Đoàn dùng bữa sáng tại khách sạn khởi hành tham quan đảo 

san hô Coral. Quý khách tự do tắm biển trong làn nước 

trong xanh hoặc tự túc tham gia các trò chơi: Dù kéo, Moto 

nước, lặn biển... Đây là hòn đảo nằm trong vịnh Thái Lan 

giúp quý khách có những giờ phút nghĩ ngơi thư giãn tuyệt 

vời. 

 Đoàn ghé tham quan và ăn trưa tại tòa nhà tỷ phú - 

người giàu nhất Thái Lan, Baan Sukhawadee còn được 



 

 

gọi là ngôi nhà hạnh phúc, được xây dựng tráng lệ, nguy nga bên bờ biển, mô phỏng theo 

cung điện Versailles, Sukhawadee nghĩa là thuần khiết, hạnh phúc, thịnh vượng .  

 Đoàn tham quan tung tâm nghiên cứu các sản phẩm hỗ trợ giấc ngủ Morden Latex: 

tham quan tìm cách phòng và hỗ trợ điều trị các bệnh liên quan đến cột sống tang cường thể 

lực, cải thiện, tuổi thọ,  con người nâng cao giá trị cuộc sống,… 

 Viếng thăm Núi Phật Vàng (Khao Chee Chan) - nổi tiếng với hình đức Phật khắc vàng trên 

lưng núi: tượng Phật Thích Ca Mâu Ni đang ngồi thiền được 

tạc trên một vách núi giữa trời. Sự độc đáo của bức tượng 

Phật lớn này là được khắc nổi bằng vàng ròng 24 kara, cao 

130 m, rộng hơn 70m, được xây dựng vào năm 1996, nhân 

dịp Quốc vương RaMa IX trị vì vương quốc Thái Lan được 

50 năm. 

Quý khách tự do khám phá thành phố về đêm với nhiều chương 

trình hấp dẫn.  

 Tiếp tục tham quan Vườn Nho Silver Lake, một cánh đồng 

nho rộng lớn với rất nhiều hoa, có cả vườn bầu khổng lồ, bí 

khổng lồ. Phía bên ngoài có một cửa hàng lớn bán các sản 

phẩm làm từ nho, nước ép nho, kẹo nho, mứt nho...  

 Đoàn tiếp tục di chuyển dùng bữa tối và Thưởng thức 

chương trình Colosum show do các vũ công chuyển giới 

thực hiện tại nhà hát hiện đại.  Sau đó xe đưa quý khách về 

khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi. 

 

Ngày 4 : PATTAYA – BAIYOKE SKY –  SHOPPING                   ( Ăn sáng / trưa ) 

Ăn sáng tại khách sạn, quý khách trả phòng về Bangkok :  

 Tham Quan Trung Tâm Vàng Bạc Đá Quý – Một trung 

tâm trưng bày đá quý đạt tiêu chuẩn ISO 9001: Siêu thị quốc 

tế World Gems Collection nơi tập trung những sản phẩm 

nổi tiếng về chế tác trang sức ,các tác phẩm  phong thủy  và 

các mặt hàng Mỹ Phẩm Thái Lan độc đáo : Du khách tự do 

mua sắm, Shopping tại đây. Quý khách tham quan tìm hiểu 

về Vườn Bướm Shaithip  

 Dùng bữa trưa Baiyoke Sky – nhà hàng xoay 86 tầng hiện cao nhất Thái Lan ngắm toàn 

cảnh thành phố và thưởng thức hàng trăm món ăn quốc tế phong phú. các món ăn Thailan như 

Tom Yum, Som Tam, Pad Thai .Vừa dùng bữa vừa ngắm toàn cảnh thành phố Bangkok từ trên 

cao thực sự là một trải nghiệm thú vị không thể quên cho du khách 



 

 

 Qúy khách viếng Phật Bốn Mặt : vị Phật được mọi người 

tôn kính và được xem là vị “Thần Tài” của người dân 

Thái Lan.  

 Tự do tham quan mua sắm, dùng bữa tối tại các siêu thị 

như BigC, Central World, Siam Paragon hay chợ sỉ 

Platinum, Pratunam…  

 Đến giờ hẹn xe và HDV đón đoàn về khách sạn, nghỉ đêm 

tại Bangkok. 

Ngày 5 : BANGKOK – WAT YANNAWA  – TP.HCM                        ( Ăn sáng / trưa) 

 

Dùng điểm tâm , trả phòng . Sau đó tham quan: 

 Chùa Thuyền Watyanawa hay còn gọi là Chùa Xá lợi – 

Một trong những ngôi chùa linh thiêng nhất của Thái Lan 

với hình dáng chùa được xây dựng theo kiểu kiến trúc 

hình dáng con thuyền cùng với kiến trúc Thái là các mái 

cao vút mang đậm phong cách thời Ayuthaya nằm ngay 

cạnh dòng sông mẹ Chaophraya. Nơi đây được biết tới là 

ngôi chùa còn lưu giữ nhiều xá lợi nhất của các bậc cao 

tang tu thành đắc đạo . Điều các Phật tử tới đây thỏa lòng 

nhất có lẽ là xin tịnh về một viên xá lị để cầu bình an và 

thể hiện long thành kính của mình.  

 Xe đưa Quý khách ra bến tàu lên tàu du thuyền trên dòng 

sông Chaophraya - dòng sông mẹ của đất nước Thái Lan. 

Du khách nhìn ngắm phong cảnh hai bên bờ và  hiện 

tượng cá nổi trên dòng sông lớn. 

 Đoàn  tiếp tục khởi hành tham quan Chùa Bình Minh – 

Wat Arun : một trong những ngôi chùa cổ kính nhất Thái 

Lan với tên gọi tiếng Việt là chùa Bình Minh. Tương 

truyền, khi vua Thaksin quyết định xây dựng kinh đô mới 

Thonburi, ông đã tới đây vào một buổi bình minh. Ngôi 

chùa sau đó đã được đổi tên thành Wat Chaeng ( nghĩa là 

sự sáng sủa của buổi bình minh ) . Đặc biệt còn là một 

trong những danh thắng tại Bangkok được chụp ảnh nhiều 

nhất vào lúc bình minh 

Đoàn dùng cơm tối tại nhà hàng địa phương  

 Viện Nghiên cứu Rắn Hoàng Gia ( Snake Farm ): thưởng thức màn trình diễn hấp dẫn xiếc rắn, 

múa rắn, lấy nọc rắn…. Nghe các trình dược viên giới thiệu về các loại thuốc bào chế từ những bộ 

phận của rắn, đã được công nhận giá trị lớn về sức khỏe trên toàn cầu 



 

 

 Sau đó Đoàn làm thủ tục ra sân bay đáp chuyến bay về Việt Nam chuyến bay VN606 lúc 19:30. 

Đến sân bay TSN quý khách làm thủ tục nhập cảnh, nhận hành lý. Chia tay trưởng đoàn, kết thúc 

tour. HDV chia tay và hẹn gặp lại quý khách trong những tour tiếp theo của Du Lịch Rồng Việt 

 

Thứ tự các điểm tham quan có thể hoán đổi tùy theo tình hình thực tế, nhưng vẫn bảo đảm đủ các 

điểm trong chương trình! 

BẢNG GIÁ 

KHỞI HÀNH NGƯỜI LỚN TRẺ EM ( 2-11T ) INF ( DƯỚI 2T ) 

15/1/2019 6.190.000 VNĐ 5.570.000 VNĐ 1.857.000 VNĐ 

21/01/2020 ( 27 Tết) 6.990.000 VNĐ 6.290.000 VNĐ 2.097.000 VNĐ 

22/01/2020 (28 Tết) 7.990.000 VNĐ 6.790.000 VNĐ 2.397.000 VNĐ 

24/01/2020 (30 Tết) 10.990.000 VNĐ 9.340.000 VNĐ 3.297.000 VNĐ 

26/01/2020 (M2 Tết) 11.990.000 VNĐ 10.790.000 VNĐ 3.597.000 VNĐ 

27/01/2020 (M3 Tết) 11.990.000 VNĐ 10.790.000 VNĐ 3.597.000 VNĐ 

28/01/2020 (M4 Tết) 11.990.000 VNĐ 10.790.000 VNĐ 3.597.000 VNĐ 

31/01/2020 (M7 Tết) 7.190.000 VNĐ 6.470.000 VNĐ 2.157.000 VNĐ 

04,14,18,21/02/2020 6.190.000 VNĐ 5.570.000 VNĐ 1.857.000 VNĐ 

03,11,17,25/03/2020 6.190.000 VNĐ 5.570.000 VNĐ 1.857.000 VNĐ 

 

GIÁ TOUR BAO GỒM: 

- Vé máy bay khứ hồi Vietnam Airlines (Tp. HCM – Bangkok- Tp.HCM). 

- Thuế hàng không gồm: thuế phi trường hai nước, phí an ninh, phụ thu xăng dầu. 

- Hành lý xách tay 10kg + ký gửi 23kg  

- Khách sạn tiêu chuẩn tại trung tâm (02 người lớn/ phòng đôi) , phòng 03 sẽ được bố trí khi 

cần thiết. 

- Chi phí ăn uống 7 bữa chính , vé tham quan theo chương trình.  



 

 

- Bảo hiểm du lịch suốt tuyếnvới mức đền bù tối đa 210.000.000 đồng/trường hợp. (Quý khách 

từ 70 tuổi trở lên vui lòng mua mức bảo hiểm tự túc) 

- Bảo hiểm hành lý 1000 USD. Quà tặng : nón du lịch , bao da hộ chiếu  

- Trưởng đoàn theo đoàn suốt tuyến, HDV địa phương tiếng Việt. 

CHÍNH SÁCH GIÁ DÀNH CHO TRẺ EM: 

- Từ 0 đến dưới 2 tuổi : 35% giá tour người lớn. 

- Từ 2 đến dưới 12 tuổi : 90% giá tour người lớn. 

- Từ 12 tuổi trở lên 100% giá tour. 

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM: 

- Chi phí làm hộ chiếu (còn hạn trên 06 tháng tính từ ngày kết thúc tour). 

- Visa tái nhập Việt Nam 1 lần đối với Việt Kiều và người nước ngoài : 45 USD/khách  

- Visa Thái Lan (dành cho khách ĐL, TQ, HK v.v..) : 1.520.000 VNĐ/ khách (~ 2.000 Bath/ khách). 

- Phí phụ thu phòng đơn : 80 usd/khách 

- Hành lý quá cước, tiền phục vụ, khuân vác, điện thoại, giặt ủi… ngoài chương trình. 

- Tiền bồi dưỡng cho tài xế và hướng dẫn viên địa phương: 3usd/khách/ngày và 

4usd/khách/ngày cho ngày Lễ Tết  

ĐIỀU KIỆN PHẠT HỦY. 

- Quý khách đăng ký tour cung cấp thông tin đầy đủ theo yêu cầu của nhân viên du lịch. 

- Vui lòng thanh toán 100% tiền trước khi đi tour 07 ngày làm việc. 

 Sau khi đăng ký, quý khách hủy tour sẽ phải mất tiền cọc 3.000.000đ . 

 Hủy trước ngày khởi hành 07 ngày làm việc: 50% giá tour. 

 Hủy trước ngày khởi hành 04 ngày làm việc: 70% giá tour. 

 Hủy sau 03 ngày làm việc: 100% giá tour 

  Trường hợp 2 trẻ em đi chung với 2 người lớn, Quý khách vui lòng đóng tiền 1 trẻ em giá 

người lớn để lấy thêm 1 giường vì phòng bên Thái khá nhỏ. 

LƯU Ý: 

 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 Cty 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, du lịch Rồng Việt sẽ có trách nhiệm nhận khách cho đủ 

đoàn (15 khách người lớn trở lên) thì đoàn sẽ khởi hành đúng lịch trình. Nếu số lượng đoàn 

dưới 15 khách, cty sẽ có trách nhiệm thông báo cho khách trước ngày khởi hành 4 ngày và sẽ 

thỏa thuận lại ngày khởi hành mới, hoặc hoàn trả lại toàn bộ số tiền khách đã đăng ký trước đó. 

 Đối với khách hàng từ 70 tuổi trở lên, gia đình và quý khách phải cam kết đảm bảo tình trạng 

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

Cty du lịch Rồng Việt  sẽ không chịu trách nhiệm dưới mọi tình huống. 

 Trường hợp quý khách không được xuất cảnh hay nhập cảnh lý do cá nhân. du lịch Rồng Việt  

sẽ không chịu trách nhiệm và sẽ không hoàn trả tiền tour. 

 Quý Khách không được tự ý tách đoàn. Nếu tách đoàn sẽ bị phạt theo quy định Công Ty 

 Tham quan cung điện, du khách nữ phải mặc váy dài quá đầu gối, nếu mặc quần hoặc váy 

ngắn, du khách nữ phải mua xà rông (bán tại đây với giá khoảng 50 baht/cái) - váy truyền 

thống của các cô gái Thái để thể hiện lòng tôn kính với hoàng tộc. Du khách nam phải mặc 

quần dài qua đầu gối. Tất cả điện thoại, máy quay phim, chụp hình đều phải gửi lại tại khu vực 

giữ đồ trước khi vào trong tham quan cung điện. 

 

KÍNH CHÖC QUÝ KHÁCH CÓ MỘT CHUYẾN DU LỊCH THẬT VUI VẺ !! 

RỒNG VIỆT TRAVEL – Let’s go and feel 

 


