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CHƢƠNG TRÌNH DU LỊCH THÁI LAN 2018 

BANGKOK – PATTAYA  

CHỢ NỔI BỐN MIỀN – TRÂN BẢO PHẬT SƠN – CHÙA NÚI VÀNG  

 CHÙA THUYỀN – LÂU ĐÀI TỶ PHÚ - ĐẢO CORAL  

BUFFET TRƯA BAIYOKE SKY - DẠO THUYỀN SÔNG CHAOPRAYA 
Tặng 01 Suất Massage Thái Cổ Truyền (60 phút) 

5 NGÀY 4 ĐÊM  

KHỞI HÀNH: 6,8,9,12,13,15,16,19,20,22,23,26,27,29,30/06/2018 

 

  

Hành Trình Sơ Lược: 

NGÀY 01: TP.HỒ CHÍ MINH – BANGKOK – PATTAYA 

NGÀY 02: PATTAYA – ĐẢO CORAL 

NGÀY 03: PATTAYA – BANGKOK 

NGÀY 04: BANGKOK  

NGÀY 05: BANGKOK – TP.HỒ CHÍ MINH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIÁ TOUR 

VND/KHÁCH 

GIÁ TOUR TRẺ EM TRẺ NHỎ  PHÒNG ĐƠN 

    

6,899,000 6,209,000 2,069,000 3,000,000 

 

 

 

NGÀY 1: TP. HỒ CHÍ MINH – BANGKOK – PATTAYA       (Ăn trưa coupon tại sân bay, tối). 

Quý khách tập trung tại phi trƣờng Tân Sơn Nhất ga đi quốc tế, khu D2, Hƣớng dẫn viên đón đoàn làm 

thủ tục đáp chuyến bay sang Bangkok. 
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Đến sân bay Donmuang, xe và hƣớng dẫn viên địa phƣơng đón đoàn.  

Tặng phiếu ăn trị giá 100 baht Thái. Quý khách có thể tự chọn món ăn đặc trƣng của Thái Lan. Đoàn 

khởi hành đi Pattaya, tham quan: 

 KromaluangChomporn – Đồi vọng cảnh Phra Tamak, tại đây du khách thỏa sức ngắm cảnh trên biển 

Pattaya và chiêm ngƣỡng vẻ đẹp lộng lẫy của toàn cảnh thành phố nhộn nhịp này, ngoài ra du khách có  

thể chiêm bái, đốt pháo cầu phúc, cầu may để tỏ lòng tôn kính tại đài tƣởng niệm của Đại Tƣớng Krom 

Luang Chumporn. 

Nhận phòng khách sạn và ăn tối tại nhà hàng địa phƣơng. Qúy khách thƣởng thức và thƣ gi n 

với Massage Thái n i tiếng trong v ng 60 phút. 

Sau đó, Quý khách có thể tự túc trải nghiệm không khí sôi động của Pattaya nhƣ Walking Street… xem 

các show đặc sắc của thiên đƣờng du lịch Pattaya. 

 

NGÀY 2: PATTAYA – ĐẢO CORAL                              (Ăn ba bữa) 

Ăn sáng tại khách sạn, đoàn lên tàu cao tốc ra thăm đảo Coral, h n đảo đƣợc bao quanh bởi những rặn 

san hô đầy màu sắc. Tại đây quý khách có thể tắm biển hoặc tham gia các tr  chơi thể thao nƣớc nhƣ 

nhảy dù, trƣợt nƣớc, jetski, lặn biển, bắn súng… (chi phí tự thanh toán).  

Ăn trƣa tại nhà hàng địa phƣơng. Đoàn khởi hành tham quan: 

 Chợ n i 4 miền (Four Regions Floating Market): là một trong những chợ n i Pattaya n i tiếng nhất. 

Nơi này đƣợc chia làm 4 khu vực riêng, mỗi khu vực đại diện cho 4 miền chính của Thái Lan, cũng nhƣ 

buôn bán vật dụng và hàng hóa đến từ 4 khu vực này. 

 Trân Bảo Phật Sơn (Khao Chee Chan) - núi Phật đƣợc khắc và đắp bằng vàng 24k, nơi đƣợc tạo nên 

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

 Cửa hàng đồ da (Leather Shop) 

 Xƣởng Chế tác Đá Quý - Trung tâm chế tác đồ trang sức, vàng bạc đá quý lớn nhất Đông Nam Á. 

Ăn tối tại nhà hàng. Quý khách xem chƣơng trình văn nghệ đặc sắc Alcazar show do các nam vũ công 

chuyển giới biểu diễn. 

 

NGÀY 3: PATTAYA – BANGKOK (Ăn ba bữa) 

Ăn sáng tại khách sạn, làm thủ tục trả ph ng. Đoàn khởi hành tham quan: 

 Lâu đài tỷ phú Baan Sukhawadee - đƣợc mệnh danh là ngôi nhà hạnh phúc thuần khiết và thịnh 

vƣợng, lâu đài để lại ấn tƣợng mạnh mẽ với khách du lịch bởi lối kiến trúc hài h a độc đáo đến lạ 

thƣờng. 

 Trại rắn trƣờng đại học Chualalongkong - Đây là một trung tâm nghiên cứu về rắn h , và cũng là nơi 

bào chế các loại thuốc. 

Ăn trƣa, tiếp tục tham quan: 

 Cửa hàng mật ong (Honey Shop). 

 Chùa Núi Vàng (Wat Saket - Golden Mount hoặc ‘Phu Khao Thong’) là một ngon đồi thấp với một 

bảo tháp bằng vàng lấp lánh. Bên trong, tòa tháp 58m có chứa xá lợi Phật và đón chào tín đồ đến chiêm 

bái suốt năm. Ngôi chùa cũng t  chức lễ hằng năm vào tháng 10, diễn ra một tuần trong suốt Loy 

Krathong (lễ hội thả đèn hoa đăng lên trời). 

Ăn tối, nhận phòng khách sạn tại Bangkok nghỉ đêm.  

 

NGÀY 4: BANGKOK     (Ăn ba bữa) 

Ăn sáng tại khách sạn, khởi hành tham quan:  

 Chùa Thuyền hoặc Chùa Phật Vàng. 
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 Dạo thuyền trên sông Chaopraya – dòng sông mẹ của Thái Lan, đƣợc mệnh danh “Venice phƣơng 

Đông“, con sông của các vị thần huyền thoại, chiêm ngƣỡng thuyền rồng của nhà vua, tham quan đời 

sống ven sông của ngƣời dân Thái và xem hiện tƣợng cá n i trên sông Chaopraya. 

Ăn trƣa Buffet tại nhà hang 86 tầng Baiyoke Sky. Bu i chiều, đoàn tiếp tục tham quan và mua sắm: 

 Tƣợng Phật 4 mặt - n i tiếng nhất thủ đô Bangkok, đến đây quý khách đƣợc nghe nhiều câu chuyện 

kể về lịch sử  ra đời của vị Phật Bốn Mặt rất linh thiêng và huyền bí. 

 Tự do mua sắm tại các trung tâm thƣơng mại n i tiếng của thủ đô nhƣ: Big C, Center World Plaza…  

Ăn tối tại nhà hàng địa phƣơng. Về khách sạn nghỉ ngơi, tự do khám phá Bangkok về đêm. 

 

NGÀY 5: BANGKOK – TP.HCM                        (Ăn sáng) 

Ăn sáng tại khách sạn, làm thủ tục trả ph ng. Đoàn tự do mua sắm tại các trung tâm mua sắm n i tiếng 

của Bangkok. Ăn trƣa tự túc. Đến giờ khởi hành ra sân bay đáp chuyến bay trở về TP.HCM. Kết thúc 

chƣơng trình, chia tay và hẹn gặp lại. 

 

GIÁ BAO GỒM 

 Vé máy bay khứ hồi TP.HCM - BANGKOK - TP.HCM. 

 Giá đ  bao gồm 7kg hành lý xách tay và 20kg hành lý kí gửi. 

 Khách sạn tiêu chuẩn 3 sao địa phƣơng (2 ngƣời/ phòng), bố trí phòng 3 khi cần thiết (01 giƣờng lớn 

+ 01 extra bed). Khách sạn tham khảo: Bangkok – Lantana Bangkok Hotel hoặc tương đương, Pattaya 

– Memo Hotel hoặc tương đương. 

 Bảo hiểm Du Lịch (210.000.000VNĐ/ trƣờng hợp). Không áp dụng cho khách từ 85 tu i trở lên. 

 Các bữa ăn uống theo chƣơng trình. 

 Xe đƣa đón thăm quan theo chƣơng trình. 

 Vé thắng cảnh, phí thăm quan các điểm trong chƣơng trình 

 Trƣởng đoàn du lịch từ Việt Nam, hƣớng dẫn viên Tiếng Việt nhiệt tình suốt tuyến. 

 Quà tặng nón Gotadi. 

 

KHÔNG BAO GỒM 

 Hộ chiếu còn hiệu lực 6 tháng tính đến ngày về. 

 Phí hành lý quá cƣớc và các chi phí cá nhân khác. 

 Visa tái nhập Việt Nam cho ngƣời quốc tịch nƣớc ngoài là 35USD/lần. Riêng những nƣớc đƣợc 

miễn visa Việt Nam nhƣ: Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Italia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nauy, Phần Lan, 

Đan Mạch, Thụy Điển, Nga… để đƣợc miễn visa thì các lần nhập cảnh vào Việt Nam phải cách nhau từ 

30 ngày trở lên, nếu dƣới 30 ngày thì phải làm công văn tái nhập là 115USD/lần. Đối với trƣờng hợp 

khách có visa Việt Nam nhiều lần, khách không cần làm visa tái nhập nhƣng lƣu ý mỗi lần nhập cảnh 

không quá từ 3 đến 6 tháng (tùy theo visa) 

 Tiền bồi dƣỡng cho hƣớng dẫn địa phƣơng3USD/ngày/khách. 

 Xe đƣa đón sân bay. 

 

GIÁ VÉ TRẺ EM:Theo quy định của h ng hàng không và dịch vụ: 

 Dƣới 2 tu i : 30% giá tour (ngủ ghép chung giƣờng với ngƣời lớn) 

 Từ 2 tu i–11 tu i: 90% giá tour (1 Trẻ em ngủ ghép chung giƣờng với ngƣời lớn) 

 Từ 11 tu i trở lên tính giá nhƣ ngƣời lớn. 
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 Trƣờng hợp 2 trẻ em đi chung với 2 ngƣời lớn,quý khách vui l ng đóng tiền 1 trẻ em giá ngƣời lớn 

để lấy thêm 1 giƣờng vì phòng bên Thái khá nhỏ. 

LƯU Ý 

 Khi đăng ký tour du lịch, Quý khách vui l ng đọc kỹ chƣơng trình, giá tour, các khoản bao gồm 

cũng nhƣ không bao gồm, các điều kiện hủy tour trong chƣơng trình. Trong trƣờng hợp Quý khách 

không trực tiếp đến đăng ký tour mà do ngƣời khác đến đăng ký thì Quý khách vui l ng tìm hiểu kỹ 

chƣơng trình từ ngƣời đăng ký cho mình. 

 Quý khách vui l ng đem theo Passport (bản chính), đặt cọc trƣớc 50  giá tour khi đăng ký tour và 

hoàn tất  thanh toán trƣớc 2 tuần trƣớc khi tour khởi hành.  

 Do tour khách lẻ ghép đoàn, nếu Quý khách tự ý tách đoàn, không tham gia chƣơng trình cùng đoàn 

Quý khách sẽ đóng phụ thu 50usd/ngày/khách. 

 Quý khách mang 2 Quốc tịch hoặc Travel document 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 nƣớc ngoài) và không còn hộ chiếu VN còn hiệu lực 

thì không đăng ký du lịch sang nƣớc thứ ba đƣợc. 

 Trƣờng hợp trẻ em dƣới 18 tu i: Nếu đi cùng Ba/Mẹ phải mang theo giấy khai sinh có dấu mộc đỏ, 

nếu không đi cùng Ba/Mẹ phải mang theo giấy ủy quyền có xác nhận của chính quyền địa phƣơng. 

 Do tính chất là đoàn ghép khách lẻ, Gotadi sẽ có trách nhiệm thu nhận khách cho đủ đoàn (10 khách 

ngƣời lớn trở lên) thì đoàn sẽ khởi hành đúng lịch trình. Nếu số lƣợng đoàn dƣới 10 khách, công ty có 

trách nhiệm thông báo cho khách trƣớc ngày khởi hành 4 ngày và sẽ thỏa thuận lại ngày khởi hành mới, 

hoặc hoàn trả lại toàn bộ số tiền cho khách đ  đăng ký trƣớc đó. 

 Nếu quý khách yêu cầu ở ph ng đơn, vui l ng thanh toán thêm tiền phụ thu. 

 Trƣờng hợp khách từ 75 tu i phải ký giấy xác nhận sức khỏe và đi kèm 1 ngƣời thân từ 18 – 55 tu i.  

 Sau khi đóng tiền, nếu quý khách muốn hủy tour, vui l ng đem CMND & hóa đơn đ  đóng tiền đến 

ngay Văn ph ng Cty để làm thủ tục hủy tour. Cty không nhận khách báo hủy qua điện thoại. 

 Trƣờng hợp Quý khách không đƣợc xuất cảnh và nhập cảnh vì lý do cá nhân (nhƣ hình ảnh, thông 

tin giấy tờ trong bản gốc bị mờ, không rõ ràng; passport hết hạn,không đúng quy định…) Gotadi sẽ 

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

 Tùy theo điều kiện thực tế mà chƣơng trình tham quan, khách sạn, có thể thay đ i cho phù hợp, tuy 

nhiên t ng số điểm tham quan vẫn đảm bảo đầy đủ. 

 Các chuyến bay và giờ bay có thể thay đ i giờ chót, do phụ thuộc vào các hãng hàng không.  

 Trong những trƣờng hợp bất khả kháng nhƣ: khủng bố, bạo động, thiên tai, sự thay đ i lịch trình của 

hàng không, tàu hỏa… công ty du lịch sẽ chủ động thay đ i lộ trình hoặc hủy tour vì sự thuận tiện và an 

toàn của khách và không chịu trách nhiệm bồi thƣờng những chi phí phát sinh, cũng nhƣ những dịch vụ 

đ  thực hiện. 

 

ĐIỀU KIỆN HỦY TOUR 

o Hủy tour sau khi Đại Sứ Quán, Lãnh Sự Quán đ  cấp visa: Chi phí huỷ tour là 100% tiền cọc tour 

o Hủy tour trƣớc 60 ngày trƣớc ngày khởi hành: Phí huỷ tour là 10% trên t ng giá tour. 

o Hủy tour từ 30 - 45 ngày trƣớc ngày khởi hành: Phí huỷ tour là 20% trên t ng giá tour 

o Hủy tour từ 16 - 29 ngày trƣớc ngày khởi hành: Phí huỷ tour là 30% trên t ng giá tour 
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o Hủy tour từ 08 - 15 ngày trƣớc ngày khởi hành: Phí huỷ tour là 60% trên t ng giá tour 

o Hủy tour từ 04 - 07 ngày trƣớc ngày khởi hành: Phí huỷ tour là 90% trên t ng giá tour 

o Hủy tour từ 01 - 03 ngày trƣớc ngày khởi hành: Phí huỷ tour là 100% trên t ng giá tour 

o Thời gian hủy tour đƣợc tính cho ngày làm việc, không tính thứ bảy, chủ nhật và các ngày Lễ Tết 

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

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

 


