
CÔNG TY TNHH PACIFIC TRAVEL 

Số GP: TCDL-GP LHQT 79-317/2011 

 98 Nguyễn Duy Dương, Phường 9, Quận 5, Tp.HCM 

Truy cập website: https://dulichthai.com/ để có thêm thông tin chi tiết tour 

Hotline /Zalo/Viber (0906 861 877) - Thúy Hằng - (0906 657 627)  

Email/Facebook: themoontours@gmail.com 

Khi cần đi du lịch vui lòng liên hệ với em Hằng theo thông tin trên để được tư vấn miễn phí. 

Kính chúc Quý Khách luôn vui vẻ và hạnh phúc mỗi ngày! 
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------- 

 

Ngày 16-2  thủ đô “Bangkok” thay đổi tên tiếng Anh chính thức thành “Krung Thep Maha  

Nakhon”, có nghĩa là “Thành phố thủ đô của các thiên thần vĩ đại”.  

Đến với chương trình Thái Lan “Đất nước của những nụ cười”của Pacific Travel: 

Hành trình Bangkok - Pattaya đưa Quý Khách đến với nhiều điểm tham quan nổi tiếng: 

Viếng Thần 4 Mặt Linh Thiêng tại trung tâm Bangkok.   

Dạo thuyền trên dòng “Sông Chaophraya Huyền thoại” 

Tặng 1 BBQ nướng phố biển Pattaya  

Thưởng thức Show Chuyển Đổi Giới Tính Pattaya vô cùng hoành tráng do các vũ công 

chuyên nghiệp biểu diễn với thiết kế sân khấu ấn tượng 

Khám phá xứ sở Phật Giáo Wat Traimit (Chùa Phật Vàng) & Wat PhraYai (Chùa Phật Lớn) , 
“Trân Bảo Phật Sơn” Núi Phật dát vàng, “Chùa Thuyền" (Wat Yannawa).  

Tham quan “Công Viên Khủng Long NongNooch” khám phá vườn lan, vườn xương rồng, công  

viên khủng long, công viên xương rồng. Xem show những chú Voi vui nhộn v.v…  

Khám phá “Đảo San Hô Kohlarn - Coral Island bằng cano. Tự do tắm biển, thưởng thức hải sản  

và tham gia các trò chơi thể thao trên biển như: lặn biển, lướt ván, dù lượn…  

Pacific tặng quý khách 01 suất Massage Thái Cổ Truyền giúp lưu thông khí huyết và đánh thức sức 

mạnh tiềm ẩn trong cơ thể  

Thưởng thức “Buffet tại tòa nhà 86 tầng BaiYoke Sky”   
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Tự do mua sắm tại "Chợ nổi 4 miền" và shopping tại thiên đường mua sắm với hàng chục chợ 

đêm , TTTM lớn: BigC, Pratunam, Platinum… 

NGÀY 1 : TP.HCM - BANGKOK  - PATTAYA                  (Ăn nhẹ tại sân bay + Ăn tối) 

Sáng 

 

 

Chiều 

11h Sáng, Trưởng đoàn của Pacific Travel đón quý khách tại sân bay Quốc Tế Tân Sơn 

Nhất, làm thủ tục đáp chuyến bay đi Thái Lan.  

Đến sân bay, Quý khách lấy hành lý và dùng cơm chiều . Khởi hành về Thành Phố Biển 

Pattaya 

Sau đó xe đưa Quý khách về khách sạn nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi, 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). 

 

NGÀY 2: PATTAYA  - ĐẢO CORAL                                                           ( Ăn 3 bữa ) 

Sáng 

Đoàn dùng Buffet sáng tại khách sạn,  

Sau đó khởi hành đi “Đảo San Hô” Đảo Coral bằng 

cano 

Đến đảo đoàn tự do tắm biển hoặc tham gia các trò chơi  

tự túc trên biển như: Tự lái Canô, lặn biển, lướt ván, dù 

 bay v.v…   

Trưa 

Đoàn dùng cơm trưa tại nhà hàng.   

Tham quan Xưởng chế tác đá quý World Gems .Tại đây quý 

khách có thể tìm hiểu phong thủy các loại đá quý theo tháng 

sinh của mình. Chiêm ngưỡng các loại trang sức kim 

cương,tranh và linh vật khảm đá quý đắc giá độc đáo nhất 

Thế giới. 

Tiếp tục tham quan "Chợ Nổi 4 Miền" Mô hình chợ nổi để Quý 

khách trải nghiệm đời sống văn hóa đặc trưng của các vùng 

miền địa phương Thái Lan, các món ăn đặc sản dân gian, 

mua sắm các món quà lưu niệm phong phú đậm bản sắc Thái Lan. 

Ly cà phê ngon phải có đủ hương vị ngọt và đắng.  

Đi tour Thái Lan trọn vẹn là phải chọn Pacific Travel  

Một trải nghiệm mới trong chương trình Tour Thái Lan cùng Pacific Travel thưởng thức Cà 
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Phê Hoàng Gia và Bánh Ngọt Phủ Vàng - đẳng cấp 

DUBAI  

 

Pacific tặng quý khách 01 suất Massage Thái Cổ Truyền giúp 

lưu thông khí huyết và đánh thức sức mạnh tiềm ẩn trong cơ 

thể  

Đoàn viếng “Wat PhraYai” - Chùa Phật Lớn, nằm trên đỉnh 

của Đồi Pratumnak, giữa Pattaya và Bãi biển Jomtien,   một 

ngôi chùa được xây dựng vào những năm 1940 khi Pattaya 

chỉ là một làng chài, Tượng Phật Lớn linh thiêng cực kỳ nổi 

tiếng thường được người dân địa phương đến cầu nguyện tại 

đây. 

 Tối 

Đoàn dùng bữa tối, BBQ lẩu nướng. Nhận phòng và 

nghỉ đêm tại Pattaya.  

Thưởng thức Chương trình Show Chuyển Đổi Giới 

Tính vô cùng hoành tráng do các diễn viên chuyển đổi 

giới tính biểu diễn – Thailand Must See Show 

 

NGÀY 3: PATTAYA – BANGKOK                                                           (Ăn 3 bữa) 

Sáng 

Đoàn dùng Buffet sáng tại khách sạn.  Khởi hành về 

Bangkok 

 Tham quan Trân Bảo Phật Sơn – ngọn núi điêu khắc 

Phật Thích Ca và được dát bằng vàng 22k, cao 140m 

tặng cho vua Rama IX nhân dịp 50 năm trị vì vương quốc 

Thái Lan.  

Hành trình khám phá “Công viên khủng long Nongnooch” , Tại đây Quý khách có dịp xem 

show biểu diễn của các chú Voi vui nhộn. (Trường 

hợp không trùng giờ show sẽ bù qua cho Quý khách ngồi 

xe điện dạo Công viên)  

Tham quan khuôn viên công viên khủng long, vườn 

lan, vườn Xương rồng v.v… cảnh đẹp như lạc vào thế 

giới rừng xanh. 
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Trưa 

Đoàn dùng cơm trưa 

Quý khách tham quan và tìm hiểu cách phòng 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 tại “Trung Tâm Nghiên Cứu Giấc Ngủ 

Hoàng Gia” - Morden Latex, là phân viện nghiên cứu các 

sản phẩm hỗ trợ giấc ngủ Modern Latex Hoàng Gia Thái Lan..  

Trung tâm nghiên cứu rắn độc’’ xem xiếc rắn độc đáo & “Nơi trưng bày các loại đồ Da 

như da Cá Sấu, Cá Đuối’’...)   

Chiều 
Dùng cơm chiều , về khách sạn nhận phòng , tự do tham quan Bangkok.  

NGÀY 4: BANGKOK – CHÙA -  MUA SẮM                                            (Ăn 2 bữa) 

Sáng 

Đoàn dùng Buffet sáng tại khách sạn 

Viếng thăm Wat Traimit – Chùa Phật Vàng ngôi chùa 

nổi tiếng với pho tượng phật bằng vàng nguyên khối 

nặng 5,5 tấn linh thiêng nhất Bangkok. 

Dạo thuyền trên dòng sông Chaophraya huyền thoại. 

Xem thuyền Rồng của nhà vua, xem hiện tượng cá nổi 

trên sông. 

Quý khách tiếp tục viếng “Chùa Thuyền" - Wat Yannawa. 

Trưa 

Quý khách chinh phục Tòa Nhà 86 tầng Baiyoke Sky – cao nhất thủ đô Bangkok.  

Và thưởng thức Buffet trưa cao cấp tại đây với nhiều 

món ăn tự chọn hấp dẫn: Thịt Bò ngoại nhập, Sushi, các 

món Thái padthai ,gỏi somtum, tomyum,xôi xoài , chè 

các loại …  

Vừa dùng tiệc, quý khách còn đươc chiêm ngưỡng 

toàn cảnh thủ đô Bangkok từ trên cao và lưu lại 

những khoảnh khắc tuyệt vời tại đây.  



Chiều 

Tự do SHOPPING tại Thiên Đường Mua Sắm Bangkok. 

Xe dừng ở BIG C để khách tự do đi mua sắm tại khu vực sầm uất nhất Bangkok:  chợ sỉ 

Pratunam, Centre World , Platium, Robinson Silom, Rachada Sago Market... Dùng bữa 

tối tự túc tại chợ.  

HDV hẹn khách về nhận phòng khách sạn, tiếp tục tự do khám phá thủ đô Bangkok về 

đêm. 

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

Sáng Đoàn dùng điểm tâm sáng tại khách sạn. Làm thủ tục trả phòng. 

Chiều 

Xe đưa đoàn ra sân bay, làm thủ tục về lại TP.HCM. 

Kết thúc chương trình tham quan.  

Chia tay và hẹn gặp lại quý khách ! 

Hãng bay Nokair của Thái Lan :  

Giờ cất cánh bay đi: 14h 

Giờ cất cánh bay về: 11h45 – đáp xuống lúc 13h30 

Thời gian ngồi trên máy bay là 1h15 phút .  

Có mặt sân bay lúc 11h sáng  

GIÁ TOUR TRẺ EM: 

Tuổi của trẻ em được tính theo ngày tháng năm sinh đến ngày về của chuyến đi. 

Trẻ em trên 3 tuổi đến dưới 11 tuổi giảm 600.000/ giá vé người lớn, ngủ kèm người lớn, không có giường riêng 

nếu muốn có suất ngủ vui lòng thanh toán tiền như giá tour người lớn. 

Trẻ em trên 02 tuổi đến dưới 3 tuổi giá 4.000.000/khách 

Trẻ em dưới 02 tuổi giá: 1.800.000/ khách.  

Trẻ em trên 11 tuổi giá bằng người lớn 

Tất cả trẻ em khi đi du lịch đều phải có hộ chiếu có hạn sử dụng trên 6 tháng ( kể cả trẻ em dưới 02 tuổi ) và phải 

mang theo bản sao giấy khai sinh. 

ĐIỀU KIỆN ĐẶT TOUR 

Quý khách cung cấp Hộ chiếu hợp lệ. Hộ chiếu hợp lệ là hộ chiếu còn thời hạn sử dụng trên 6 tháng tính tới ngày 

về của chuyến đi. Thông tin trong hộ chiếu phải chính xác (tên, ngày, tháng, năm sinh...) và đảm bảo đầy đủ số 

trang, không rách rời , chấp vá, tẩy xóa, có vết bẩn hoặc các vấn đề khác... 

Khi đến đăng ký tour, quý khách vui lòng mang hộ chiếu bản gốc hoặc bản photo copy hoặc chụp hình hộ 

chiếu  mang  đến và đặt cọc tour , trước ngày khởi hành 15 ngày thanh toán hết số tiền còn lại. 

Trường hợp khách quốc tịch nước ngoài có thị thực Việt Nam giá trị một lần, phải đóng thêm tiền xin visa mới, và 

vui lòng lúc đi tour mang theo visa rời và 2 tấm ảnh 4x6 phong nền trắng. 

Quý khách mang hai quốc tịch hoặc Travel Document ( chưa nhập quốc tịch) vui lòng thông báo với nhân viên bán 



tour ngay thời điểm đăng kí tour, nộp bản gốc kèm theo các giấy tờ liên quan ( nếu có). 

Khách chỉ mang thẻ xanh ( thẻ tạm trú nước ngoài) và không có hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực thì không đăng ký 

sang nước thứ ba. 

Đối với khách hàng từ 70 tuổi trở lên phải có giấy cam kết đảm bảo tình trạng sức khỏe của bác sĩ và phải có người 

thân (đầy đủ sức khỏe) đi theo. Nếu có bất cứ sự cố nào xảy ra trên tour, cty Pacific Travel sẽ không chịu trách 

nhiệm dưới mọi tình huống 

Không nhận khách có thai từ 05 tháng trở lên tham gia các tour nước ngoài vì do an toàn cho khách hàng (quý 

khách có trách nhiệm thông báo cho nhân viên bán tour khi có thành viên trong gia đình mang thai, công ty sẽ 

không chịu trách nhiệm khi khách không thông báo). 

Trong trường hợp chỉ có 1 khách (người lớn) đi kèm với 1 trẻ em dưới 11 tuổi (không có chế độ giường riêng), quý 

khách vui lòng thanh toán tiền thêm để bé có chế độ giường riêng. 

Trẻ em dưới 14 tuổi phải có bố mẹ ruột đi cùng và mang theo giấy khai sinh. Trường hợp đi với người thân không 

phải bố mẹ ruột thì phải có giấy đồng ý của bố mẹ và có giấy xác nhận ủy quyền của chính quyền địa phương  

Đây là tour du lịch thuần túy trong suốt chuyến tham quan vui lòng không được tách đoàn. Suốt chương trình Quý 

Khách không được rời đoàn. Nếu tự ý rời đoàn quý khách tự phải chiụ trách nhiệm với mọi vấn đề khi rời khỏi 

đoàn. Tất cả các chi phí tour còn lại: ăn ở, tham quan, giao thông vé máy bay chặng còn lại coi như tự ý huỷ bỏ & 

công ty không bồi hoàn lại cho quý khách. Hướng dẫn, trưởng đoàn và công ty sẽ không còn trách nhiệm khi quý 

khách tự ý rời đoàn. 

GIÁ TOUR BAO GỒM 

Vé máy bay khứ hồi  SGN- BKK - SGN và Thuế phi trường, an ninh hai nước 

Qúy khách sẽ nghỉ đêm tại khách sạn 3-4 Sao bên dưới (hoặc tương đương), loại phòng tiêu chuẩn,  

02 khách người lớn/ 01 phòng ngủ. 

BANGKOK: SD AVENUE, GOLD ORCHID, SEASON SIAM, PALAZZO… 

PATTAYA: CHARIOT, CURVE BOUTIQUE CITY, M HOTEL, TROPICANA HOTEL, MEMO, MARBLE… 

Xe du lịch phục vụ theo chương trình, Hướng dẫn viên nhiệt tình suốt tuyến theo chương trình. 

Bảo hiểm du lịch quốc tế. Mức bồi thường cao nhất 200.000.000 VNĐ/trường hợp (không áp dụng cho người từ 80 

tuổi trở lên) 

Qùa tặng : Nón du lịch, bao da hộ chiếu Pacific Travel. 

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM 

Hộ chiếu : nguyên vẹn không chỉnh sửa và còn hạn trên 06 tháng tính đến ngày kết thúc tour du lịch. 

Tiền bồi dưỡng (Tips) cho hướng dẫn viên và tài xế địa phương 3$/ngày/khách = 15usd/khách/Tour 5 ngày  

(Thanh toán khi kết thúc chương trình tham quan tại Thái Lan) 

Trẻ em từ 03 tuổi trở lên phải đóng tiền tips, dưới 03 tuổi được miễn tiền tips. 

Nếu Trưởng  Đoàn phục vụ tốt Quý Khách có thể Tips riêng cho em ấy bao nhiêu là  tùy tâm. 

Hành lý quá cước hơn qui định 20kg ký gửi và 7kg xách tay cho mỗi khách, điện thoại, giặt ủi, bồi dưỡng cho 

bellboy,… 



Thuốc men, bệnh viện, chi phí cá nhân của Qúy khách ngoài chương trình, nước uống (nước ngọt, bia, rượu)… 

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

Phí visa tái nhập cảnh Việt Nam (áp dụng cho khách việt kiều + ngoại quốc) : công ty chỉ thu 50usd phí xin công 

văn, Quý khách tự nộp phí dán visa tại sân bay giá tiền tùy theo thời điểm nộp ngày về của tour. 

Phí visa tái nhập cảnh Việt Nam dành cho khách mang quốc tịch Trung Quốc, HongKong, Đài Loan giá: cập nhật 

tùy theo thời điểm, liên hệ để được báo giá, visa có giá trị 1 tháng 1 lần. 

ĐIỀU KIỆN HỦY TOUR (Áp dụng cho ngày làm việc, không tính ngày thứ 7, chủ nhật, lễ, tết). 

Hủy hoặc hoãn tour sau khi đăng ký mất tiền cọc tour (bất kỳ lý do gì ). 

Hủy hoặc hoãn tour trước ngày khởi hành 10 (mười) ngày, Qúy khách chịu 70% tổng tiền tour và visa (nếu có). 

Hủy hoặc hoãn tour trước ngày khởi hành 07 (bảy) ngày, Qúy khách chịu 100% tổng tiền tour và visa (nếu có). 

Khi đăng ký tour du lịch, Qúy khách vui lòng đọc kỹ chương trình, giá tour, các khoản bao gồm cũng như không 

bao gồm, các điều kiện hủy Tour,…Trong trường hợp Qúy khách không trực tiếp đến đăng ký tour mà do người 

khác đến đăng ký thì Qúy khách vui lòng tìm hiểu kỹ chương trình từ người đăng ký Tour cho mình. Pacific Travel 

sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường những chi phí phát sinh khi quý khách không tìm hiểu kỹ điều kiện đăng ký, 

lưu ý, bao gồm, cũng như không bao gồm và chương trình Tour du lịch,… 

Lưu ý: 

Nhân viên Pacific Travel sẽ gọi họp đoàn trước 2 ngày khởi hành qua số điện thoại mà Quý Khách cung cấp khi đặt 

tour. 

Trường hợp Quý khách không được xuất cảnh và nhập cảnh vì lý do cá nhân (như hình ảnh, thông tin giấy tờ trong 

bản gốc bị mờ, không rõ ràng, Hộ chiếu hết hạn, không đúng quy định,…) Công ty Pacific Travel sẽ không chịu 

trách nhiệm và sẽ không hoàn trả tiền tour. 

Công dân phải hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế với nhà nước và không vi phạm pháp luật mới được xuất cảnh. 

Trong trường hợp cá nhân còn nợ thuế thì không được phép xuất cảnh, Công Ty Pacific Travel không chịu 

trách nhiệm bồi hoàn thiệt hại về tour. 

Quý khách vui lòng tuân thủ đúng giờ giấc mà Hướng dẫn viên đã thông báo trên Tour và sự sắp xếp chương trình 

của Hướng dẫn viên để hoàn tất đầy đủ chương trình bên công ty Pacific Travel đã đưa ra. 

Pacific Travel sẽ không chịu trách nhiệm bảo đảm các điểm tham quan, bồi thường những chi phí phát sinh trong 

các trường hợp sau: Xảy ra thiên tai: bão lụt, hạn hán, động đất, khủng bố, biểu tình,… Sự cố về hàng không: trục 

trặc kỹ thuật, an ninh, dời, hủy, hoãn hoặc thay đổi giờ chuyến bay,…Pacific Travel được quyền luân chuyển. 

Chú ý : Thứ tự chương trình có thể thay đổi theo sự sắp xếp của Pacific Travel để phù hợp với tình hình thực tế 

nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ các điểm tham quan đã nêu trong chương trình.  

KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH CHUYẾN TOUR VUI VẺ VÀ BỔ ÍCH! 

************************************************************************************* 

 

THÔNG TIN CẦN BIẾT KHI ĐI DU LỊCH THÁI LAN 

               TÊN ĐOÀN: PACIFIC TRAVEL 



- TRƯỞNG ĐOÀN :  TRƯỚC NGÀY KHỞI HÀNH 2 NGÀY LÚC 03H CHIỀU SẼ GỌI ĐIỆN THOẠI 

LIÊN LẠC VÀ PHỔ BIẾN CÁC THÔNG TIN NÀY ĐẾN CHO QUÝ KHÁCH   

- THÔNG TIN CHUYẾN BAY: TRƯỞNG ĐOÀN BÁO VÀO NGÀY HỌP ĐOÀN 

- GIỜ TẬP TRUNG: TRƯỚC GIỜ BAY 3 TIẾNG 

 - ĐỊA ĐIỂM TẬP TRUNG : GA ĐI QUỐC TẾ TÂN SƠN NHẤT - TP.HCM. 

Trưởng đoàn đón khách, làm thủ tục check in cho khách ( Quý khách là gia đình muốn ngồi chung thì 

kẹp passport vào chung với nhau ), đưa khách vào hải quan, lên máy bay. Khi lên máy bay, Quý 

khách ngồi đúng vị trí, sau khi đã ổn định, quý khách có thể đổi vị trí trong đoàn. 

 Đến sân bay Thái, Trưởng đoàn cầm cờ và đón đoàn ở Cổng ra máy bay,  Quý khách đi theo cờ và 

đội mũ đoàn để tránh bị lạc đường. Đoàn làm thủ tục nhập cảnh Thái Lan, nhận hành lý ( sau khi lấy 

hành lý, Quý khách vui lòng đợi Trưởng đoàn ở ngay Belt hành lý) và Trưởng đoàn đưa Quý khách ra 

xe.  

Lưu ý: khi lên xe, Quý khách không nên ngồi hàng ghế đầu vì hàng ghế này nếu Quý khách ngồi, 

cảnh sát du lịch sẽ phạt xe và không được mua bảo hiểm. Nhường những hàng ghế sau hàng ghế 

đầu cho Cô - Chú lớn tuổi và người bị say xe. 

Trường hợp Quý khách lạc ở sân bay, Quý khách cầm hộ chiếu và Vé máy bay đưa cho Security 

(nhân viên sân bay) để nhờ trợ giúp . Tránh trường hợp đi tìm đoàn mất thời gian, dễ bị trễ giờ bay. 

 KHÁCH SẠN: Trong khách sạn đều có sẵn khăn tắm, xà phòng, khăn giấy…Quý khách tuỳ ý sử 

dụng. Nhưng Quý khách phải tự trang bị cho mình bàn chải đánh răng, kem đánh răng, dép, máy sấy 

tóc & các đồ dùng cá nhân khác.  

Trong khách sạn có trang bị tủ lạnh (mini bar) Quý khách phải trả tiền khi sử dụng bất cứ dịch vụ nào. 

Vui lòng thanh toán tại quầy tiếp tân cuả khách sạn khi trả phòng. 

Khi đi mua sắm hoặc tham quan nên mang theo name card (danh thiếp ) của khách sạn để có thể đi 

taxi về khách sạn trong trường hợp bị lạc đường. 

GIẤY TỜ MANG THEO:  

 Quý khách là người Việt Nam , người lớn bắt buộc và không được quên mang theo hộ chiếu hợp lệ.  

Trẻ em dưới 14 tuổi đi cùng bố hoặc mẹ bắt buộc phải  mang theo hộ chiếu và giấy khai sinh.  

Trường hợp nếu không đi cùng bố mẹ thì phải làm và mang theo giấy ủy quyền có xác nhận của 

phường, xã nội dung đồng ý cho người thân dẫn bé đi cùng và phải mang theo giấy khai sinh + hộ 

chiếu. 



Quý khách là Việt Kiều & Ngoại Kiều phải mang theo tờ khai hải quan , Visa nhập cảnh Việt Nam (nếu 

đã có rồi). Nếu chưa có visa nhập cảnh Việt Nam chuẩn bị thêm 2 tấm ảnh màu nền trắng 4x 6 cm để 

làm visa tái nhập. Đối với Quý khách có Quốc tịch Việt Nam thì chỉ cần mang theo Passport.  

HỘ CHIẾU LÀ GIẤY TỜ VÔ CÙNG QUAN TRỌNG CỦA KHÁCH KHI ĐI NƯỚC NGOÀI VÌ THẾ QUÝ 

KHÁCH CẦN GIỮ KỸ VÀ CẤT THẬT KỸ ĐẾN NGÀY VỀ CỦA CHUYẾN ĐI. HỘ CHIẾU CỦA AI THÌ 

NGƯỜI ĐÓ GIỮ, KHÔNG ĐƯA NGƯỜI NHÀ CẦM ĐỂ TRÁNH BỊ MẤT HOẶC THẤT LẠC. 

THỜI GIAN & THỜI TIẾT: Giờ và thời tiết ở Thái giống ở VN. Quý khách có thể mang theo ô để che 

nắng. 

TRANG PHỤC: Quý khách nên mang trang phục gọn nhẹ, giày dép đế bằng để tiện việc tham quan.  

Trong chương trình có 1 ngày đi biển, Quý khách mang theo trang phục đi biển ( quần short, dép lê, áo 

thun gọn nhẹ, kem chống nắng..). 

Lưu ý: phải ăn mặc áo có tay  & quần dài (không mặc quần kiểu rách hoặc quần bó sát) khi vào hoàng 

cung Thái Lan. Khi tham quan tòa nhà quốc hội, bắt buộc đối với nữ phải mặc xà rong giá khoảng 

50bath) 

TIỀN TỆ: Bath Thái (01usd ~ 32 bath) có thể lên xuống theo thời giá. Quý khách có thể đổi tiền tại 

sân bay Bangkok hoặc siêu thị… hoặc nhờ hướng dẫn điạ phương. Nhưng thường thì sân bay, khách 

sạn đổi với tỉ giá rất thấp, Quý khách không nên đổi.  

Nếu có đổi thì đổi vừa đủ xài trong ngày. Khi ra ngoài, quý khách nhớ mang theo passport để tiện việc 

đổi tiền, đổi với hướng dẫn không cần passport. 

Quý khách nên chuẩn bị tiền mặt là USD để tiện việc đổi tiền Bath Thái, hoặc có thể sử dụng thẻ tín 

dụng (credit card). Tiền Việt chỉ sử dụng được ở những trung tâm mua sắm cùa Hoàng Gia Thái Lan. 

HÀNH LÝ: Trọng lượng hành lý ký gửi không quá 20 kg & 07 kg xách tay /01  khách ( tùy theo 

qui định riêng từng hãng bay và thời gian đặt vé mà tiêu chuẩn hành lý sẽ thay đổi, công ty sẽ 

thông báo cho quý khách khi đặt tour ).   

Nếu vượt trọng lượng phải trả thêm phí quá cước do hãng hàng không qui định. Không bỏ chất lỏng 

và các vật sắt, nhọn như: dao, kéo, nước hoa, dầu gội, kem đánh răng…vào hành lý xách tay.  

Để đề phòng mất mát trong hành lí ký gửi, quí khách lưu ý không để những vật dụng quý giá như: 

laptop, ipad, máy ảnh .v..v.. Note tên bên ngoài hành lý để tránh thất lạc. Khi mang hành lý xách tay, 

Quý khách nên mang ở phía trước để đề phòng trường hợp kẻ gian “ gửi thêm hàng cấm“ vào hành lý 

của Quý khách. 

ĐIỆN THOẠI: Quý khách có thể mang theo điện thoại và mua SIM của Thái để sử dụng. Có thể liên 

lạc người nhà, trưởng đoàn, HDV khi đi lạc.  

Cách gọi về VN như sau:  

004 - 84 +  mã vùng + số nhà.              

Goị di động: 004 -  84 – số đt bỏ số 0 ở đầu. 



Hoặc 006 – 84 ….. tùy vào nhà mạng Quý khách dùng. 

Khi sử dụng dịch vụ Chuyển Vùng Quốc Tế thì phí rất cao, nghe cuộc gọi thì vẫn bị tính phí tùy nhà 

mạng mà Quý khách sử dụng.  

Cách tốt nhất là mua Sim Thái nhá máy về VN, nói người nhà gọi lại. Vì phí gọi từ VN sang Thái rẻ 

hơn từ Thái gọi về VN. 

MUA SẮM:  

Khi mua sắm trong chợ quý khách nên trả giá. 

NHỮNG ĐIỂM THAM QUAN MUA SẮM TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐỀU ĐƯỢC TỔNG CỤC DU 

LỊCH VÀ HOÀNG GIA THAILAND KIỂM SOÁT NÊN QUÍ KHÁCH CÓ THỂ YÊN TÂM VỀ CHẤT 

LƯỢNG. 

Cách trả giá dễ nhất là dùng máy tính để ghi số tiền Quý khách cần trả trong trường hợp bất đồng 

ngôn ngữ. 

GIAO THÔNG: Quý khách nên sử dụng taxi để đi lại cho thuận tiện. Khi đi Quý khách nhớ đi trên lề, 

không đi dưới lòng đường xe chạy. 

ĂN UỐNG: “ Không món ăn ở đâu ngon như ở nhà, ở chính quê hương mình nấu”. Vì thế, Khi Quý 

khách sang nước ngoài thì có thề không hợp khẩu vị một chút. Quý khách có thể mang theo chà bông 

hoặc thức ăn yêu thích của mình để sử dụng. 

Quý khách ở KS nào thì ăn sang buffet ở KS đó. 

KHÔNC mang sầu riêng, măng cụt, trái dừa nướng lên máy bay, xe du lịch & khách sạn.  

BẢO HIỂM : Quý khách đã được mua bảo hiểm du lịch trị giá 10,000 USD/khách .  

Lưu ý: Bảo Hiểm không chịu trách nhiệm với trường hợp quý khách tách đoàn. 

NHỮNG ĐIỀU LƯU Ý KHÁC:  

Đối với những khách có bệnh đặc biệt nên mang theo thuốc riêng.  

Quý khách bị say xe nên mang theo thuốc chóng say tàu xe, thuốc giảm đau, thuốc hạ sốt, phòng khi 

thời tiết thay đổi.  

Cẩn thận tiền bạc, túi xách nơi công cộng, chú ý khi qua đường.  

Nên chuẩn bị máy quay phim, máy ảnh, trước khi khởi hành. 

Không nên xả rác, hút thuốc ở nơi công cộng.  

Passport của Quý Khách tự giữ lấy, không nên đưa người nhà cầm hộ. 

Trong trường hợp quý khách cần liên hệ đến đại sứ quán Việt Nam tại Bangkok  

Điện thoại :   02-251-7202 

Địa chỉ :         83 / 1   Wireless Rd., Bangkok 10330  



CHÚ Ý:  Trong quá trình đi tour , Quý khách cần tập trung đúng giờ và đúng điểm hẹn (theo sự sắp 

xếp của HDV) để chuyến đi được thành công tốt đẹp . 

Công ty không chịu trách nhiệm đối với trường hợp khách tập trung không đúng giờ hẹn. 

Suốt chương trình Quý Khách không được rời đoàn, Nếu tự ý rời đoàn quý khách tự phải chiụ trách 

nhiệm với mọi vấn đề khi rời khỏi đoàn.  

Tất cả các chi phí tour còn lại: ăn ở, tham quan, giao thông vé máy bay chặng còn lại coi như tự ý huỷ 

bỏ & công ty không bồi hoàn lại cho quý khách. Hướng dẫn, trưởng đoàn và công ty sẽ không còn 

trách nhiệm khi quý khách tự ý rời đoàn. 

QUÝ KHÁCH VUI LÒNG KHÔNG NHẬN BẤT CỨ HÀNH LÝ NÀO DO NGƯỜI NGOÀI GỬI. BỞI VÌ 

NẾU CHẲNG MAY QUÝ KHÁCH NHẬN TỪ NHỮNG NGƯỜI LẠ GỬI NHỮNG VẬT PHI PHÁP THÌ 

QUÝ KHÁCH TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM TRƯỚC PHÁP LUẬT. 

“THỜI GIAN LÀ VÀNG BẠC – MÌNH VÌ MỌI NGƯỜI” 

Chúc Quý khách và gia đình có chuyến tour vui vẻ! 

 


