
 

 

 

 

 

 

 

THÁNG 10: 2019   

02, 16, 30/10  

THÁNG 11: 2019  

07, 14, 21 /11 

THÁNG 12: 2019 

11, 18, 26 /12 



ĐIỂM NỔI BẬT TRONG CHƢƠNG TRÌNH: 

 Bay bằng Hãng hàng không 5* truyền thống, có suất ăn trên máy bay. 

 Hành Lý Thoải Mái : 30KG KÝ GỬI + 07KG xách tay.  

 TẶNG bữa ăn truyền thống vùng Đông Bắc Thái KHATOME. 

 BUFFET KING CRAB tại khách sạn 5* Quốc Tế PULLMAN  

 Trải nghiệm ẩm thực đƣờng phố đây đặc sắc tại khu ăn uống, mua sắm sầm uất Bangkok. 

 ART IN PARADISE - nghệ thuật đặc sắc mà đặc biệt là những bức tranh 3D nhiệm màu, đầy 

màu sắc sinh động. 

 SUAN THAI –  Quần thể du lịch tái hiện sự truyền thống Thái  Lan. 

 KHAO CHEE CHAN : Quốc bảo của đất nƣớc vạn Phật – Thailand. 

 ANCIENT CITY – MUANG BORAN : Thế giới những trang sử hào hùng giữ nƣớc xứ sở Chùa 

Vàng 

 CHÙA VÀNG - 9.999 tƣợng phật điêu khắc trên tƣờng , chiêm ngƣỡng nhánh cây Bồ Đề đƣợc 

đƣa từ Ấn Độ nơi Đức Phật Thích Ca tu hành chánh quả. 

 ERAWAN  : Sự màu nhiệm của thần Tứ Diện – Bangkok. 

 WAT YANAWA : Nơi quy tụ những viên xá lợi Phật - công đức của các cao tăng.  

 

Ngày 01 

 

TP.HCM  BANGKOK – PATTAYA BẢO TÀNG 

TRANH 3D 

 

 

Ăn nhẹ trên máy bay, Trƣa, Tối 

 

07:00: Quý khách tập trung tại Ga đi Quốc Tế sân bay Tân Sơn Nhất, HDV  H&H TRAVEL  đón và 

hướng dẫn quý khách làm thủ tục đáp chuyến bay  hãng hàng không Quốc gia TG 551 khởi hành đi 

BANGKOK lúc 10:05. 

11:30  Đến sân bay Quốc tế Suvarnabumi - Bangkok, HDV  hướng dẫn quý khách làm thủ tục nhập 

cảnh & nhận lại hành lý.  

Xe đón và đưa đoàn khởi hành đến nhà hàng dùng bữa trưa. 

Chiều: Sau khi nạp đầy năng lượng, xe đưa đoàn khởi hành đến PATTAYA – Thành phố du lịch nổi 

tiếng của Thái Lan. Trên đường ghé tham quan: 

 TRUNG TÂM ĐỒ DA ( Toscano) – Nơi trưng bày rất rất nhiều các sản phẩm liên quan đến 

Da thật. Đặc biệt, nếu là tín đồ của những món hàng làm từ da rắn, thì du khách không thể bỏ 

qua trung tâm này..  

 BẢO TÀNG TRANH 3D (Art In Paradise) – Quý 

khách được chiêm ngưỡng kho nghệ thuật đặc sắc mà 

đặc biệt là những bức tranh 3D nhiệm màu, đầy màu 

sắc. Đây là bảo tàng có qui mô lớn nhất ở Thái Lan. Air 

in Paradise hiện nay sở hữu cả một hệ thống gồm nhiều 

bảo tàng được đặt ở 3 tỉnh thành lớn nhất của Thái Lan. 

Quý Khách nhớ chuẩn bị Pin điện thoại thật đầy để thỏa 

sức chụp hình nhé.  

 

Tối: Quý khách thưởng thức bữa tối tại nhà hàng ở Thành Phố 

Pattaya. 

Quý khách nhận phòng và tự do khám phá Pattaya về đêm. Ngoài 



ra, Quý khách có thể  xem những Show diễn đặc sắc nhất chỉ có tại thành phố Pattaya - Sexy Show – 

Kaan Show (Chi phí tự túc) / Nghỉ đêm tại Pattaya. 

 

 

Ngày 02 

 

BÃI BIỂN JOMTIEN  QUẦN THỂ DU LỊCH 

SUAN THAI  COLOSSEUM SHOW 

 

Ăn 3 bữa ( Sáng, Trƣa, Tối) 

 

Sáng:  Đoàn dùng bữa sáng tại khách sạn, xe đón và đưa đoàn khởi hành tham quan: 

 BÃI BIỂN JOMTIEN -  bãi tắm Tây nằm ở phía Đông 

của vịnh Thái Lan. Quý khách tự do tắm biển và tham gia 

các môn thể thao dưới nước (lặn biển, lướt ván, dù 

kéo…) (chi phí tự túc). 

 WAT PHRA YAI  đã được công nhận là di sản văn hóa 

thế giới, từ đầu những thập niên 90 lượng khách du lịch 

từ khắp mọi nơi đổ về Pattaya đã rất đông đúc. Tại đây 

có tượng phật Thich Ca cao đến 18m . 

Trƣa: Đoàn thưởng thức BỮA ĂN KATOME đặc trưng của 

người miền Bắc Thái Lan tại SuanThai. Sau đó đoàn tham quan: 

 

 QUẦN THỂ DU LỊCH SUAN THÁI  - ngay tại thành 

phố Pattaya bạn sẽ được hòa quyền để cảm nhận vẻ đẹp quyến rũ của nghệ thuật và văn hóa , 

phong cách sống và truyền thống quý giá từ 6 vùng của Thái Lan. Quý khách được trải 

nghiệm cưỡi Voi. 

 PHÂN VIỆN NGHIÊN CỨU SẢN PHẨM HỖ TRỢ 

GIẤC NGỦ MODERN LATEX HOÀNG GIA THÁI 

LAN - t m hiểu cách ph ng và hỗ trợ điều trị các bệnh 

liên quan đến cột sống tăng cường thể lực ,cải thiện tuổi 

thọ con người nâng cao giá trị cuộc sống thiết yếu. 

 TRÂN BẢO PHẬT SƠN(KHAO CHEE CHAN) - 

Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni đang ngồi thiền được tạc 

trên một vách núi giữa trời. 

 TRUNG TÂM ĐÁ QUÝ HOÀNG GIA - du khách sẽ 

được chiêm ngưỡng những sản phẩm tinh tế, điêu luyện 

được làm từ các loại đá quý như: kim cương, pha lê, hồng 

ngọc….  

Tối: Đoàn dùng bữa tối tại nhà hàng địa phương. 

 Sau đó, Quý khách  được thưởng thức buổi biểu diễn nghệ thuật đặc sắc COLOSSUEM SHOW 

- Do những vũ công chuyển giới xinh đẹp và nổi tiếng của vương quốc Thái Lan biểu diễn  

 

 

Ngày 03 

 

PATTAYA  MUANG BORAN  BANGKOK 

 

Ăn 2 bữa ( Sáng, Trƣa) 

 

Sáng: Quý khách dùng điểm tâm sáng tại khách sạn, HDV làm thủ tục trả ph ng cho đoàn. Đoàn tham 

quan: 



 VƢỜN BƢỚM SHAITHIP - Nơi trưng bày sản phẩm 

3 miền của vương quốc ThaiLand, qúy khách có thể tự 

do mua sắm các loại đặc sản như: Mật ong, sữa ong 

Chúa  tam giác vàng , cao hổ cốt , Huyết Yến đóng hộp 

được lấy  từ huyết của các con chim Yến rất bổ và lợi 

ích cho cơ thể,.... 

Trƣa: Quý khách thưởng thức món LẨU SUKI đặc biệt. 

 

Chiều: Đoàn tiếp tục chương tr nh tham quan : 

 

 ANCIENT CITY một quần thể giá trị nhân văn lớn vô cùng ý nghĩa và đẹp mắt vô cùng 

ấn tượng là cánh cửa đưa bạn đến thế giới của những trang sử hào hùng thời kỳ dựng 

nước và giữ nước của xứ sở ChùaVàng  

 Cung điện DUSIT PRASAT PALACE, Cung điện 

SANPHET PRASAT  

 CHÙA VÀNG - long lanh với 9.999 tượng phật điêu 

khắc trên tường , chiêm ngưỡng nhánh cây Bồ Đề nơi 

Đức Phật Thích Ca tu thành tránh quả được  đưa từ 

Ân Độ về  

 BẢO TÀNG MỞ MUANG BORAN - Tận mắt 

chiêm ngưỡng những công trình kiến trúc của đất 

nước THÁI LAN được phục dựng lại tại đây, tái hiện 

chính xác nguyên mẫu các địa danh có thật, ngay cả 

những công tr nh đã bị hủy hoại trên thực tế. 

 Tham quan nét văn hóa đặc sắc của dân tộc Thái tại 

khu vực Chợ Nổi Cổ và cũng là địa điểm được chọn 

đóng rất nhiều bộ phim tình cảm và hành động của 

Thái tại đây. Chiêm ngưỡng các chiếc thuyền Rồng 

Vua ngự , hành lang cung cấm , Tháp Chàm , các 

ngồi đền hoàn toàn bằng ghỗ kiến trúc Pagan, các 

Pavilion của các bậc giác ngộ , Wat Maha That Bồ 

Tát Quán Thế Âm nghìn mắt nghìn tay ... 

 

Tối:  Đoàn tự do thưởng thức ẩm thực đường phố ( tự túc) ở 

khu vực trung tâm thành phố Bangkok sầm uất.. Sau đó, 

xe đưa Đoàn về khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi. 

 

 

Ngày 04 

 

PHẬT BỐN MẶT SHOPPINGBUFFER KING 

CRAB 

 

Ăn 3 bữa 

Sáng: Đoàn dùng điểm tâm sáng tại khách sạn, Xe đón và đưa đoàn 

khởi hành đi tham quan:  

 Quý khách  tham quan VIỆN NGHIÊN CỨU RẮN 

HOÀNG GIA THÁI LAN  -  thưởng thức màn tr nh diễn 

hấp dẫn xiếc rắn, múa rắn, lấy nọc rắn.  

Trƣa: Quý khách dùng bữa trưa tại nhà hàng địa phƣơng. 

 



Sau đó đoàn tự do mua sắm ở các trung tâm thương mại : ICON SIAM SHOPPING MALL…Trung 

tâm thương mại lớn nhất Châu Á. Quý khách tự do tham quan và 

mua sắm tại đây. 

 

 Tham quan Phật 4 mặt linh thiêng ERAWAN  ngay 

trung tâm thành phố BANGKOK . 

Tối:  Đoàn dùng bữa tối buffer KING CRAB không giới hạn tại 

nhà hàng 5* Quốc Tế PULLMAN . Xe đón và đưa đoàn về 

khách sạn nghỉ ngơi. 

 

Ngày 05 

 

BANGKOK  TP.HCM 

 

Ăn Sáng, Trƣa , Ăn tối trên máy 

bay 

Sáng: Đoàn dùng điểm tâm sáng tại khách sạn, HDV làm thủ tục trả 

 ph ng cho đoàn. Xe đón và đưa đoàn khởi hành đi tham quan: 

 CHÙA THUYỀN(WAT YANNAWA): Hình dáng chùa 

được xây dựng theo kiểu kiến trúc h nh dáng con thuyền của 

người Trung Hoa cùng với kiến trúc Thái là các mái cao vút 

mang đậm phong cách thời Ayuthaya.  

 DẠO THUYỀN SÔNG CHAO PHRAYA – con sông của 

các vị vua – nơi gắn liền với lịch sử của những vương triều 

hùng mạnh của đất nước Thái. Xuôi thuyền trên sông Chao 

Phraya, du khách sẽ được nghe giới thiệu về lịch sử, kiến 

trúc, văn hóa của đất nước Thái Lan. Quý khách c n được tự 

tay cho cá ăn trên d ng sông Chap Phraya. 

Xe đưa đoàn di chuyển ra sân bay , HDV làm thủ tục cho 

đoàn đáp chuyến bay TG 556  khởi hành về TP.HCM lúc 

17:35. 

19:05: Đến sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, HDV  hướng dẫn quý 

khách làm thủ tục nhập cảnh, nhận lại hành lý. Kết thúc hành 

trình du lịch, HDV  chào tạm biệt & hẹn gặp lại quý khách 

vào những hành trình sau. 

Thứ tự chƣơng trình có thể thay đổi để thuận tiện tuyến 

đƣờng và tình hình thực tế,  nhƣng vẫn bảo đảm đủ điểm tham quan.  

 



 

 

GIÁ TOUR CHO 01 KHÁCH/ ĐOÀN 24 KHÁCH 

   

KHÁCH NGƢỜI LỚN  7.588.000 VNĐ 6.888.000 VNĐ 

TRẺ EM (Từ 2 đến dƣới 11 tuổi) 6.788.000 VNĐ 6.188.000 VNĐ 

TRẺ EM (Dƣới 2 tuổi) 2.088.000 VNĐ 2.088.000 VNĐ 

Trẻ em ngủ chung giường với người lớn đi kèm. 

 Phụ thu phòng đơn: 2.888.000 VNĐ/ khách/trọn tour. 
 

 

 GIÁ TOUR BAO GỒM: 

 Vé máy bay khứ hồi SGN-BKK- SGN của Hãng Hàng không THAI AIRWAYS (Đã bao 

gồm 30kg hành lý ký gửi). 

 Thuế sân bay hai nước + Phí an ninh + Phụ thu xăng dầu theo qui định của hãng hàng không. 
 Xe chất lượng cao phục vụ suốt tuyến.  
 Bữa ăn tiêu chuẩn theo chương tr nh và các bữa ăn đặc biệt: 

 BỮA ĂN KATOME 

 LẨU SUKI ĐẶC BIỆT 

 BUFFET KING CRAB 5* PULLMAN 

 Khách sạn 4 sao, 2 KHÁCH / PHÒNG ( trường hợp 3 khách/ ph ng v  lý do giới tính). 

 BANG KOK : GRAND CHINA , TAWANA…hoặc tương đương. 

PATTAYA : GRAND DAY NIGHT, THE BOUTIQUE, THE VOUGE, … hoặc tương đương. 

 Xe đưa đón theo chương tr nh, máy lạnh suốt tuyến. 
  n uống theo chương tr nh, thực đơn đa dạng, phong phú. 
 Vé vào cửa 01 lượt các điểm tham quan trong chương tr nh. 
 Hướng dẫn viên của H*H TRAVEL  phục vụ suốt tuyến. 

 Tất cả  khách đi tour đều được mua BẢO HIỂM TAI NẠN DU LỊCH (theo quy định của bảo 
hiểm AIG) với mức bồi thường tối đa 10.000 USD/khách. 

 H&H TRAVEL sẽ chịu trách nhiệm khai các thủ tục hải quan và xuất nhập cảnh cho Quý 

khách. 

 Quà tặng đặc biệt: Nón du lịch + Bao da hộ chiếu + Tag hành lý. 

 GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM: 

 Hộ Chiếu (c n giá trị ít nhất 6 tháng tính từ ngày trở lại Việt Nam). 

 Chi phí cá nhân, điện thoại, giặt ủi, nước uống, lệ phí máy ảnh + camera. 
 Hành lý quá cước (tối đa cho 1 khách là 30kg). 

 Tiền tip cho hướng dẫn viên và tài xế địa phương: 350.000 vnđ/01 khách/ trọn tour.  

 Lệ phí  VISA tái nhập VIỆTNAM (khách Việt kiều, Nước ngoài): 1.260.000 VNĐ / khách. 

 

 ĐIỀU KIỆN HỦY TOUR: 

Do quy định từ phía nhà cung cấp, nếu quý khách hủy tour sau khi đăng ký tour, quý khách phải 

thanh toán chi phí hủy tour như sau: 

 Hủy tour từ sau khi đăng ký đến trƣớc 15 ngày trƣớc ngày khởi hành: Mất cọc. 

 Hủy tour từ 10 ngày trƣớc ngày khởi hành: Phí huỷ tour là 100% trên tổng giá tour. 

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

ngày Lễ Tết. 



 Điều kiện hủy tour ngày Lễ, Tết sẽ  cộng thêm 10 ngày so với điều kiện hủy tour thông 

thường. 

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

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

 LƢU Ý: 

 Do điều kiện khách quan bất khả kháng tại các điểm đến (trục trặc hàng không, thiên tai, 

an ninh chính trị,..) thứ tự các điểm tham quan trong chương tr nh của Quý khách có thể 

phải thay đổi cho phù hợp. Tuy nhiên, tổng số điểm tham quan & điểm đến vẫn đảm bảo 

đầy đủ cho quý khách theo đúng chương tr nh tour mà H&H TRAVEL  đã chào bán. 

 H&H TRAVEL cam kết sẽ hỗ trợ thông tin và giúp đỡ Quý khách trong khả năng của 

m nh, nhưng từ chối không chịu trách nhiệm thanh toán bất cứ khoản chi phí phát sinh 

nào do Quý khách bị Cơ quan di trú ( Immigration) nước sở tại giữ lại tại cửa khẩu hoặc 

không cho phép nhập cảnh cùng với Đoàn. Trong trường hợp này, dù không muốn, 

nhưng do quy định của nhà cung cấp dịch vụ của nước sở tại, H&H TRAVEL \ buộc lòng 

từ chối không hoàn trả bất cứ khoản chi phí land tour nào cho Quý khách. 

 Nếu Quý khách không phải là người trực tiếp đăng ký tour, vui l ng liên hệ trực tiếp với 

nhân viên tư vấn tour hoặc truy cập website, fanpage của  để đảm bảo Quý khách đã nắm 

& hiểu rõ chương tr nh tour. 

 Quý khách đăng ký tour là đã cam kết đủ sức khỏe để tham gia chương tr nh tour. 

 Công ty sẽ được miễn trừ trách nhiệm trong trường hợp khách bị từ chối xuất/nhập cảnh 

vì lý do pháp luật, nhân thân hay lý do cá nhân khác và trường hợp thời gian bay bị thay 

đổi vì những lý do khách quan như : thời tiết, tình hình chính trị, quân sự hay do những lý 

do của hàng không. 

 Quý khách mang thai vui l ng báo cho nhân viên bán tour để được tư vấn thêm thông tin.  

từ chối nhận khách mang thai từ 5 tháng trở lên v  lý do an toàn cho Quý khách. 

 Trường hợp trẻ em đi với người nhà (không phải Bố Mẹ) phải nộp kèm giấy ủy quyền 

được chính quyền địa phương xác nhận (do Bố Mẹ ủy quyền dắt đi tour). 

 Quý khách mang quốc tịch nước ngoài có visa rời phải mang theo lúc đi tour. 

 Quý khách mang 2 Quốc tịch hoặc Travel document (chưa nhập quốc tịch) vui lòng 

thông báo với nhân viên bán tour ngay thời điểm đăng ký tour và nộp bản gốc kèm các 

giấy tờ có liên quan (nếu có). 

 Quý khách chỉ mang thẻ xanh (thẻ tạm trú tại nước ngoài) và không còn hộ chiếu VN còn 

hiệu lực thì không du lịch sang nước thứ ba được. 

 Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm bảo đảm các điểm tham quan trong trường hợp: Xảy 

ra thiên tai: bão lụt, hạn hán, động đất… Sự cố về an ninh: khủng bố, biểu t nh. Sự cố về 

hàng không: trục trặc kỹ thuật, an ninh, dời, hủy, hoãn chuyến bay. 

 Nếu những trường hợp trên xảy ra, Chúng tôi sẽ xem xét để hoàn trả chi phí không tham 

quan cho khách trong điều kiện có thể (sau khi đã trừ lại các dịch vụ đã thực hiện như phí 

làm visa….và không chịu trách nhiệm bồi thường thêm bất kỳ chi phí nào khác). 

 Do tour khách lẻ ghép đoàn, nếu Quý khách tự ý tách đoàn, không tham gia chương tr nh 

cùng đoàn Quý khách sẽ đóng phụ thu 2.000.000 VNĐ/ khách. 

 Do tính chất là đoàn ghép khách lẻ, công ty sẽ thu nhận đủ số lượng khách tối thiểu 15 

khách người lớn, th  đoàn sẽ khởi hành đúng lịch tr nh. Trong trường hợp đoàn không đủ 



15 khách, công ty có trách nhiệm thông báo cho Quý khách biết, hai bên sẽ thỏa thuận lại 

giá cho đoàn hoặc công ty sẽ ghép khách với một công ty khác nhưng vẫn đảm bảo dịch 

vụ và điểm tham quan đúng theo chương tr nh đã bán cho Quý khách hoặc Quý khách có 

thể chuyển sang ngày khởi hành khác. 

 Quý khách từ 70 tuổi trở lên vui l ng đóng thêm phí bảo hiểm cao cấp (phí thay đổi tùy 

theo tour) 

 Quý khách từ 70 tuổi đến 75 tuổi trở lên yêu cầu phải có giấy xác nhận đầy đủ sức khỏe 

để đi du lịch nước ngoài của bác sĩ và phải có người thân dưới 60 tuổi (đầy đủ sức khỏe) 

đi theo. 

 Quý khách có nhu cầu xuất hóa đơn, vui l ng thông báo khi đăng ký tour. 

 

Cập nhật : 14/09 /2019 

 

 

 

 


