
 

    
  

HÀNH TRÌNH TRẢI NGHIỆM ĐẶC BIỆT 2023 
 

SA-WA-DEE, THAI! 
“KHÁCH SẠN 5 SAO – ĐỘC ĐÁO ẨM THỰC” 

 
 
 
 
 
 
 

Ngày Khởi Hành   : 
01; 15/04/2023 
13; 27/05/2023 
03; 06; 17; 20; 27/06/2023 

Thời gian : 05 ngày 04 đêm 

Phương tiện : Máy bay + Xe ô tô 

 



 

NGÀY LỊCH TRÌNH THAM QUAN 

NGÀY 1 
 

TP. HCM 

- 

BANGKOK 
- 

PATTAYA 
 

 (Ăn trưa, BBQ 
hải sản tối) 

Sáng: Trưởng đoàn đón Quý khách tại điểm hẹn Ga quốc tế, Sân bay Tân 
Sơn Nhất làm thủ tục đáp chuyến bay QH325 SGN-BKK 08:10 - 09:40 khởi 
hành đi Bangkok. Đến sân bay Suvarnabhumi, Xe đưa Quý khách đến nhà 
hàng dùng cơm trưa. Sau đó, xe đón đoàn di chuyển về Thành phố biển 
Pattaya, trên đường đoàn ghé tham quan: 

• Đồi vọng cảnh Khao Phra Tamnak - Nằm ở vị trí cao nhất của Pattaya 
nơi du khách có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố biển đẹp lộng 
lẫy. 

• World Gems - Nơi trưng bày và bán các loại trang sức nổi tiếng, được 
ca ngợi là “bữa tiệc buffet đá quý”. 

• Thưởng thức café dát vàng và bánh phủ vàng theo phong cách quý 
tộc - sang trọng và đẹp mắt tại Thái Lan. 

Xe đưa đoàn đến khách sạn/resort 5 sao sang trọng hàng đầu ở Pattaya 
với nhiều dịch vụ và tiện nghi đẳng cấp để làm thủ tục nhận phòng và 
nghỉ ngơi. 
Tối: Đoàn dùng bữa tối buffet đặc biệt - thưởng thức BBQ hải sản tươi với 
thực đơn vô cùng phong phú tại nhà hàng địa phương sau đó tự do khám 
phá thành phố Pattaya về đêm hoặc tham gia chương trình “The Amazing 
Night of Pattaya” gồm chuỗi show diễn cực kỳ độc đáo - Duy nhất tại 
Pattaya (Chi phí tự túc). 

 

 

 

NGÀY 2 
 

PATTAYA 

THIÊN 
ĐƯỜNG 

NGHỈ 
DƯỠNG 5 

SAO 

 
 (Ăn sáng, 
trưa, tối) 

Sáng: Quý khách dùng bữa sáng tại khách sạn. Đoàn khởi hành đến bến 
tàu, sau đó lên tàu tham quan Đảo Coral. Quý khách có thể tự do tắm biển 
hoặc tham gia các trò chơi tại đây (Chi phí trò chơi tự túc).  Xe đưa Quý 
khách về lại resort để tận hưởng các dịch vụ giải trí và thư giản như hồ bơi, 
spa, shopping, etc. 
Trưa: Đoàn dùng bữa trưa với các món ăn đặc sản nổi tiếng của Thái Lan, 
sau đó khởi hành tham quan: 

• Chợ nổi 4 miền - Nơi bày bán hàng hóa, sản vật đặc trưng của 4 miền 
ở Thái Lan với kiến trúc độc đáo của những mái nhà được làm hoàn 
toàn từ gỗ, chạm khắc tinh xảo. Ngoài ra Quý khách còn được trải 
nghiệm ẩm thực địa phương đặc sắc tại đây. 

• Modern Latex - Là phân viện nghiên cứu các sản phẩm hỗ trợ giấc 
ngủ của trung tâm nghiên cứu Hoàng gia Thái Lan.  

• Khao Chee Chan - Trân Bảo Phật Sơn: Núi Phật vàng được người dân 
và hoàng gia Thái Lan khắc tặng Vua Rama IX nhân dịp 50 năm trị vì 
đất nước của ông. 



 

Đặc biệt, Golden Smile Travel tặng Quý khách chương trình Massage Thái 
trong 60 phút hồi phục thể lực và thư giãn tuyệt vời. 
Tối: Đoàn dùng bữa tối với các món ăn truyền thống của người Thái tại nhà 
hàng địa phương. Sau đó, Quý khách sẽ được thưởng thức tiết mục ca múa 
nhạc hoành tráng  Alcazar Show do các vũ công chuyển giới biểu diễn. 
 
 
 
 
 
 

NGÀY 3 
 

 PATTAYA 
- 

BANGKOK 
 

TRẢI 
NGHIỆM 

ẨM THỰC 
ĐỘC ĐÁO 

(Ăn sáng, 
trưa, tối) 

Sáng: Quý khách dùng điểm tâm sáng tại khách sạn. Đoàn làm thủ tục trả 
phòng và khởi hành đi Bangkok, trên đường đoàn ghé tham quan: 

• Trung tâm nghiên cứu rắn độc hoàng gia Thái Lan - Xem xiếc và tìm 
hiểu các loại thuốc rắn dùng trị bệnh cực tốt. 

Trưa: Dùng bữa trưa với Lẩu Suki tự chọn - một trong những món ăn phổ 
biến  và đặc trưng với nguyên liệu phong phú và hương vị, tiêu biểu của ẩm 
thực Thái Lan, đoàn tiếp tục di chuyển về Bangkok và tham quan: 

• Thành phố cổ Muang Boran - Được mệnh danh là Tiểu Thái Lan thu 
nhỏ và được xem là bảo tàng ngoài trời đặc biệt nhất Thái Lan với các 
công trình kiến trúc độc đáo tái hiện chân thực các địa danh, cung 
điện, đền chùa, tượng đài… trên khắp lãnh thổ của xứ chùa vàng.  

• Wat Saman - Ngôi đền Hindu rực rỡ sắc màu với bức tượng thần 
Ganesha mình người đầu voi khổng lồ. 

Xe đưa Quý khách về khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi. Đoàn trải nghiệm 
lưu trú khách sạn 5 sao theo tiêu chuẩn với dịch vụ chuyên nghiệp, tiện nghi 
sang trọng, tọa lạc ở khu vực trung tâm, thuận tiện di chuyển và tham gia 
các hoạt động về đêm. 
Tối: Hướng dẫn viên đưa quý khách đến chợ đêm Jodd Fairs - một trong 
những khu chợ đêm nổi tiếng ở Bangkok để trải nghiệm ẩm thực đường 
phố, thưởng thức các món ăn như: tháp sườn cay khổng lồ, gỏi đu đủ 
Thái và cơm xào - những món ăn hội tụ đầy đủ hương vị và bản sắc của ẩm 
thực Thái Lan. 

 

 

 
 
 



 

 (Thứ tự các điểm tham quan có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện thời tiết và tình hình giao thông, 
 tuy nhiên vẫn đảm bảo đầy đủ như chương trình đã đưa ra) 

 

 

  

NGÀY 4 
 

 BANGKOK 
 

(Ăn sáng, 
trưa) 

Sáng: Quý khách dùng bữa sáng buffet tại khách sạn và khởi hành đi: 

• Viếng thăm Chùa Phật Vàng 5,5 tấn - Tìm hiểu về Phật Giáo Nguyên 
Thuỷ Thái Lan và chiêm bái tượng Phật bằng vàng lớn nhất Thế giới. 

Trưa: Quý khách dùng bữa trưa tại Nhà hàng buffet 86 tầng - Baiyoke Sky 
– Nhà hàng cao nhất Bangkok với hàng trăm món ăn Á - Âu đặc sắc. Tại đây 
quý khách có thể ngắm nhìn toàn cảnh Bangkok từ trên cao. Sau bữa trưa: 

• Quý khách tự do mua sắm tại Big C hoặc các trung tâm thương mại 
lớn như: Central World, Pratunam, Platinum… hoặc Chợ 
Chaktuchak sau đó tự túc dùng bữa tối. 

Tối: Đoàn tự túc dung bữa tối và tự do tham quan và trải nghiệm dịch vụ 
giải trí về đêm. 

 

 

NGÀY 5 
 
BANGKOK 

- 
TP.HCM 

 
(Ăn sáng) 

Sáng: Đoàn dùng bữa sáng tại khách sạn. Sau đó làm thủ tục trả phòng. Xe 
đưa Quý khách di chuyển ra sân bay để làm thủ tục đáp chuyến bay QH326 
BKK-SGN 10:45 - 12:15 trở về Việt Nam.  
Về đến sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Trưởng đoàn chia tay quý khách và 
hẹn gặp lại quý khách trong những chuyến đi sắp tới. 



 

BẢNG BÁO GIÁ TOUR 
(Giá áp dụng cho đoàn ghép lẻ) 

Giá: VNĐ/khách 

HÀNH TRÌNH  
THỜI GIAN 

NGÀY KHỞI HÀNH 
GIÁ TOUR 

(Người Lớn đủ 
11 tuổi trở lên) 

GIÁ TOUR 
(Trẻ em đủ 2 tuổi 
đến dưới 11 tuổi) 

GIÁ TOUR 
(Em bé dưới 2 

tuổi) 

Bangkok 
 Pattaya 

-- 
05 ngày 04 

đêm  
-- 

Dịch vụ 5 sao 

01; 15/04/2023 
7,350,000 6,650,000 2,050,000 

13/05/2023 

27/05/2023 

7,850,000 7,050,000 2,350,000 
03; 06; 17;  

20; 27/06/2023 

ĐIỀU KIỆN KHI ĐĂNG KÝ TOUR 

G
IÁ

 T
O

U
R

  
B

A
O

 G
Ồ

M
 

1. Vé máy bay khứ hồi SGN-BKK-SGN/ Hãng hàng không Bamboo Airways. 
 QH325 SGN BKK 0810 0940 
 QH326 BKK SGN 1045 1215 

Bao gồm 07 kg hành lý xách tay và 20 kg hành lý ký gửi. 
2. Khách sạn lưu trú 02-03 khách/phòng, đầy đủ tiện nghi theo tiêu chuẩn 5 sao: 

 Tại Bangkok: Khách sạn Metropole, Prince Palace, Jasmine Grand,.. 
 Tại Pattaya: Khách sạn Le Bali Resort, Jomtien Palm Beach, Citrus 

Grande.. 
3. Các bữa ăn theo chương trình: 

 04 bữa sáng buffet tại khách sạn. 
 03 bữa ăn chính với đặc sản vùng miền + 01 lẩu Suki tự chọn + 01 bữa BBQ 

hải sản + 01 bữa trưa buffet tại Baiyoke Sky + 01 bữa trải nghiệm street food 
ở chợ đêm. 

4. Vé vào cổng các điểm tham quan theo chương trình. 
5. Phục vụ 01 chai nước suối/người/ngày. 
6. Bảo hiểm du lịch với mức bồi thường cao nhất 10.000 USD/vụ. 
7. Xe du lịch vận chuyển theo chương trình tham quan và hướng dẫn viên địa 

phương theo suốt tuyến. 
8. QUÀ TẶNG: Nón du lịch và túi Canvas. 



 
G
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 C

H
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 B
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O
 G

Ồ
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1. Hộ chiếu (phải còn hạn trên 6 tháng kể từ ngày về Việt Nam). 
2. Hoá đơn GTGT. 
3. Phí phục vụ khi mang rượu bia, nước ngọt vào nhà hàng (nếu có). 
4. Chi phí cá nhân (điện thoại, giặt ủi, nước uống trong mini bar...). 
5. Các chi phí cá nhân không được đề cập trong mục bao gồm.  
6. Thức ăn, nước uống ngoài chương trình. 
7. Phụ thu phòng đơn: 2.000.000 đồng/khách/tour (nếu có). 
8. Chi phí phục vụ Quốc tế bắt buộc: 4 USD/khách/ngày. 
9. Visa nhập cảnh Việt Nam (đối với người nước ngoài): LIÊN HỆ TƯ VẤN. 
10.  Visa nhập cảnh Thái Lan (đối với người nước ngoài): LIÊN HỆ TƯ VẤN. 
11. Chi phí phát sinh trong trường hợp chuyến bay bị huỷ. 

Q
U

Y 
Đ

ỊN
H

 
H

U
Ỷ 

TO
U

R
 1. Quý khách vui lòng đặt cọc 60% tổng giá tour khi đăng ký. 

2. Hủy tour trước 10 ngày khởi hành, khách chịu phí phạt 70% tổng giá tour. 
3. Hủy tour trước 7 ngày khởi hành, khách chịu phí phạt 80% tổng giá tour. 
Hủy tour trong vòng 5 ngày khởi hành, khách chịu phí phạt 100% giá tour. 

 LƯU Ý KHI ĐĂNG KÝ TOUR  
 Khi đăng ký tour du lịch, Quý khách vui lòng đọc kỹ chương trình, giá tour, các khoản bao gồm cũng 

như không bao gồm, các điều kiện hủy tour trong chương trình.  
 Tùy theo điều kiện thực tế mà chương trình tham quan có thể thay đổi hành trình linh động cho 

phù hợp tuy nhiên các tuyến du lịch vẫn đảm bảo đầy đủ. Các chuyến bay có thể thay đổi vào giờ 
chót tùy thuộc vào các hãng hàng không và thời tiết. 

 Trường hợp khách từ 75 tuổi phải ký giấy xác nhận sức khỏe và đi kèm 1 người thân từ 18 – 55 tuổi. 
 Trường hợp quý khách không được xuất cảnh hay nhập cảnh lý do cá nhân Golden Smile Travel sẽ 

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

HÌNH ẢNH CÁC BỮA ĂN THAM KHẢO TRÊN TOUR 

 

Buffet Barbecue và seafood: với nhiều hải sản tươi ngon cùng đa dạng các loại thức ăn khác 

 

 



 

Buffet Baiyoke Sky: thưởng thức hàng trăm món ăn đặc sắc trên tòa nhà 86 tầng và nhìn 
ngắm toàn cảnh thủ đô Bangkok. 

 

 

Royal Suki lẩu tự chọn với hương vị độc đáo 

 

 

 

 

Trải nghiệm ẩm thực đường phố, thưởng thức các món ăn đặc sắc như: tháp sườn cay 
khổng lồ, gỏi đu đủ Thái và cơm xào 

 

Các bữa ăn set menu tại nhà hàng và khách sạn với các món ăn truyền thống, đặc 
sản không thể bỏ qua của người Thái 

 
 

KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH CÓ MỘT CHUYẾN DU LỊCH  
THẬT THÚ VỊ VÀ VUI VẺ TẠI XỬ SỞ CHÙA VÀNG! 

… và còn hàng trăm món ăn khác đang chờ đón bạn tại Thái Lan… 


