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Tour Thái Lan 5N4D: Bangkok - Pattaya - Bãi
biển Jomtien - Bảo tàng tranh 3D, bay Thai
Lion Air
5 Ngày - 4 Đêm (T-S-THA-45)

https://yeudulich.com/tours/t-s-tha-45/tour-thai-lan-5n4d-bangkok-pattaya-bai-bien-jo
mtien-bao-tang-tranh-3d-bay-thai-lion-air.html
Thái Lan – Đất nước Chùa Vàng của con người thân thiện nồng ấm. Được mệnh danh
là hòn ngọc du lịch châu Á, Thái Lan trở thành một điểm đến nổi tiếng bởi những ngôi
chùa tôn nghiêm với kiến trúc độc đáo, những bãi biển trong xanh, thành phố sầm
uất, nền văn hóa và ẩm thực tuyệt vời. Đặt chân tới đất Thái, những tâm hồn yêu xê
dịch bị chinh phục bởi vô vàn công trình rực rỡ nguy nga như chùa chiền với tượng
vàng tráng lệ, cung điện trăm tuổi, lâu đài tỷ phú, bảo tàng tranh 3D đương đại. Thêm
vào đó, thưởng thức show diễn của người chuyển giới lung linh sắc màu, chiêm
ngưỡng muôn loài cỏ cây và động vật, đắm chìm trong biển san hô xanh biếc cát
trắng… sẽ là những trải nghiệm tuyệt vời có một không hai tại xứ sở xinh đẹp này mà
du khách không thể bỏ qua.
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Thông tin
Khởi hành từ

Dành cho

Sản phẩm của







Hà Nội

Tất cả mọi người,Người

BesTour

cao tuổi
Hàng không

Khách sạn

Size đoàn





15-25

Thai Lion Air

3 sao

Người

Quốc gia:

Thái Lan

Thành phố:

Pattaya, Bangkok

Hoạt động đặc biệt:

• Buffet BBQ hải sản tại thành phố biển Pattaya
• Tham quan bảo tàng tranh 3D
• Tham quan Bảo tàng nghệ thuật 3D – Art In Paradise
• Xem biểu diễn ca múa nhạc tại Alcaza Show hoặc
Colosseum Show

Ngôn ngữ hướng dẫn viên

Tiếng Việt, Tiếng Anh
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Hành trình
Ngày 1: Hà Nội - Bangkok
Khởi hành tới Bangkok
Đón quý khách tới sân bay quốc tế Nội Bài
Đáp chuyến bay SL181 (10h05 - 12h00) đi Bangkok
Khởi hành đi Pattaya
Bảo tàng Nghệ Thuật 3D Art in Paradise
Sexy show (chi phí tự túc)
06h30: Xe và hướng dẫn viên đón quý khách tại điểm hẹn, tới sân bay Nội Bài làm thủ
tục lên chuyến bay SL181 (10h05 - 12h00) đi Bangkok.
12h00; Tới sân bay Don Mueang, quý khách làm thủ tục nhập cảnh vào Thái Lan. Xe
và HDV đón quý khách khởi hành đi Pattaya (160km) – Thành phố nghỉ mát nổi tiếng
của Thái Lan. Trên đường đi đoàn ghé tham quan một điểm dừng chân nổi tiếng tại
Pattaya - Bảo tàng Nghệ Thuật 3D Art in Paradise Đây là ngôi bảo tàng hiện đại, hoàn
toàn khác biệt với khái niệm bảo tàng truyền thống như mọi người vẫn nghĩ. Bảo tàng
3D có tên Air in Paradise, là thiên đường nghệ thuật, là khu bảo tàng tranh 3D có qui
mô lớn nhất ở Thái Lan với nhiều cảnh tượng khác nhau: sinh động, vui nhộn, mạo
hiểm, cổ điển, trang nghiêm… Đặc biệt hơn, có đến 150 cảnh tượng, bạn phải thông
qua phần mềm máy tính để có thể tạo ra những bức ảnh thực nhất và hoàn hảo nhất
tương ứng theo từng chuyển động của bạn.
Ăn tối tại nhà hàng. Quý khách có thể đăng ký xem những tiết mục đặc sắc - Sexy
Show - Chi phí tự túc hoặc tự do dạo chơi và khám phá thế giới giải trí của thành phố
không ngủ Pattaya. Nghỉ đêm tại Pattaya, khách sạn VOGUE HOTLE 3-4* hoặc tương
đương.

Thực đơn
Bữa tối: Tại nhà hàng địa phương

Ngày 2: Pattaya
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Tham quan thành phố Pattaya
Đồi Khao Phra
Bãi biển Jomtien
Trân Bảo Phật Sơn
Trung tâm Đá quý Gems Gallery
Trung tâm thuộc da Toscano/ Cửa hàng đồ da
Chợ nổi 4 miền Pattaya
Làng Voi Pattaya
Alcazar Show
Colosseum Show
Massage thư giãn
06h30: Ăn sáng tại khách sạn.
07h30: Xe và HDV đưa quý khách tham quan Đồi Khao Phra ngắm toàn cảnh thành
phố Pattaya từ trên cao ghi lại những tấm hình khoảnh khắc đáng nhớ, tham gia đốt
pháo cầu may.
- Tắm biển tại Bãi biển Jomtien một bãi biển trong xanh thơ mộng với bãi cát thoải và
trải dài với những hàng dừa xanh mát, quý khách tham gia các trò chơi như dù bay,
tàu Chuối, lặn biển, mô tô nước...(chi phí tự túc khi tham gia trò chơi). Quý khách về
khách sạn ăn trưa.
11h30: Xe và HDV đưa quý khách đi ăn trưa tại nhà hàng địa phương.
12h00: Ăn trưa tại nhà hàng. Sau bữa trưa, xe và HDV đưa quý khách đi tham quan
Trân Bảo Phật Sơn nổi tiếng với hình ảnh Đức Phật Thích Ca được khắc vàng trên núi.
- Tham quan Trung tâm Đá quý Gems Gallery du khách tự do mua sắm, shopping.
- Mua sắm tại Trung tâm thuộc da Toscano/ Cửa hàng đồ da.
- Thăm Chợ nổi 4 miền Pattaya đây là chợ nổi nhân tạo lớn nhất của Thái Lan có diện
tích khoảng 100.000 m2 , vốn có truyền thống từ rất lâu đời, đến nay chợ vẫn được gìn
giữ và không ngừng mở rộng. Tất cả các hoạt động tại nơi đây đều sử dụng đến
thuyền, ghe nên du khách khi đến chợ cũng có cơ hội trải nghiệm với lối sống khu vực
sông nước một lần.
- Làng Voi Pattaya tại đây Quý khách sẽ có cơ hội chứng kiến tận mắt cuộc sống
thường ngày của các chú voi và những người quản tượng, Quý khách có thể tự tay cho
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các chú voi ăn. Đặc biệt, Tặng Quý khách cơ hội trải nghiệm cảm giác ngồi trên lưng
voi dạo quanh ngắm cảnh đầy thú vị và hồi hộp.
Ăn tối tại nhà hàng. Sua đó, quý khách thưởng thức Alcazar Show hoặc Colosseum
Show do những cô bêđê đẹp nổi tiếng của vương quốc Thái Lan biểu diễn.
Sau khi xem xong chương trình Pede show Quý khách được tặng 01 giờ massage cổ
truyền của người Thái thư giãn sau những ngày mua sắm shopping.
Nghỉ đêm tại VOGUE HOTEL 3-4* hoặc tương đương. Hoặc Quý Khách có thể khám phá
thành phố Pattaya về đêm với khu phố Walking Street nổi tiếng tại đây.

Thực đơn
Bữa sáng: Buffet tại khách sạn
Bữa trưa: Tại nhà hàng địa phương
Bữa tối: Tại nhà hàng địa phương

Ngày 3: Pattaya - Bangkok
Khởi hành về Bangkok
Lâu đài Tỷ phú
Vườn bướm Saithip
Công viên Hổ Sriracha
Tới Bangkok
Tự do khám phá Bangkok về đêm
07h00: Ăn sáng tại khách sạn và làm thủ tục trả phòng.
08h15: Xe đưa quý khách về Bangkok. Trên đường đi, quý khách ghé tham quan:
- Lâu đài Tỷ phú Được xây dựng tráng lệ, nguy nga bên bờ biển, mô phỏng theo cung
điện Versailles của Pháp, các vật dụng trong lâu đài được dát một lớp vàng mỏng. Đây
là điểm tham quan hấp dẫn tại Pattaya, là một quần thể kiến trúc hài hòa, độc đáo và
đem lại những triết lý nhân sinh, tâm linh sâu sắc.
- Vườn bướm Saithip nơi trưng bày sản phẩm 3 miền của vương quốc Thái Lan (các
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loại đặc sản như: Huyết Yến đóng hộp được lấy từ huyết của các con chim Yến rất bổ
và lợi ích cho cơ thể, Mật Ong thiên nhiên, cao hổ cốt,…).
Ăn trưa tại nhà hàng. Sau đó, quý khách tiếp tục tham quan Công viên Hổ Sriracha
(xem cuộc sống kỳ lạ của các loài thú trong zoo như mẹ lợn, con hổ, mẹ hổ con lợn,
xem xiếc cá sấu, xiếc lợn, xiếc hổ…).
Đến Bangkok, quý khách tự do khám phá Bangkok về đêm. Nghỉ đêm tại Bangkok
khách sạn SD AVENUE HOTEL 3-4* hoặc tương đương.

Thực đơn
Bữa sáng: Buffet tại khách sạn
Bữa trưa: Tại nhà hàng địa phương
Bữa tối: Lẩu Suki

Ngày 4: Bangkok
Tham quan Bangkok
Trại rắn
Tháp Baiyoke II
Tượng Phật Bốn Mặt - Tứ Diện Thần
Big C
Central World
Chợ Pratunam
06h30: Ăn sáng tại khách sạn.
08h30: Xe và HDV đưa quý khách tham quan:
- Trại rắn Trung tâm Nghiên cứu rắn độc Hoàng gia Thái Lan thuộc Trường Đại học
Chulalongkorn, tọa lạc tại một vùng ngoại ô thủ đô Bangkok, cách thành phố Bangkok
20km, thuộc Trường Chu La Long Korn, do vua Rama IV sáng lập, chủ yếu phục vụ
công tác nghiên cứu và bào chế thuốc chuyên chữa các loại bệnh đau dây thần kinh, tê
mỏi chân tay, vai gáy, nhức mỏi xương khớp, tăng cường sinh lực và hồi xuân cho cả
nam, nữ, thuốc chống lão hoá hệ cơ và xương khớp, cùng vui và chiêm ngưỡng Show
diễn bắt rắn bằng tay không, nghe các chuyên viên Dược sĩ giới thiệu và giải thích về
công dụng của những loài rắn qúy hiếm trên vương quốc Thailand và thuốc rắn mà
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người Thái đã nghiên cứu cách đây hơn 100 năm và đã qua các khâu nghiên cứu, bào
chế, thực nghiệm lâm sàng và đã được cấp phép lưu hành; những thành công của
ngành Y học cổ truyền Thái Lan trong điều trị các loại bệnh bằng sản phẩm của rắn.
Sau đó, quý khách về Bangkok và thưởng thức bữa trưa Buffe tại Tháp Baiyoke II.
Sau bữa trưa, quý khách ghé thăm Tượng Phật Bốn Mặt - Tứ Diện Thần linh thiêng bậc
nhất của Thái Lan, nằm ngay tại trung tâm Bangkok một trong những ngồi đền chùa
linh thiêng nhất của Thái Lan.
- HDV đưa quý khách đi mua sắm tại một trong các siêu thị lớn của Thái Lan như: Big
C, Central World, PLATIUM CENTRAL, Chợ Pratunam, ... tại đây Quý khách sẽ tự do
mua sắm những món đồ yêu thích về làm quà và tự túc ăn tối thưởng thức các món ăn
dân gian đời thường món ăn đường phố nổi tiếng tại Bangkok.
Quý khách tự do khám phá mua sắm về đêm tại Bangkok. Nghỉ đêm tại Bangkok
khách sạn SD AVENUE HOTEL 3-4* hoặc tương đương.

Thực đơn
Bữa sáng: Buffet tại khách sạn
Bữa trưa: Tại nhà hàng địa phương
Bữa tối: Tự túc

Ngày 5: Bangkok - Hà Nội
Trở về Hà Nội
Sông Chao Phraya
Chùa Thuyền
Đáp chuyến bay SL184 (17h35 - 19h20) về Hà Nội
Trở về điểm đón ban đầu
08h00: Sau bữa sáng và alfm thủ tục trả phòng. Xe và HDV đưa quý khách tham quan:
- Dạo thuyền trên Sông Chao Phraya du khách sẽ được xem hiện tượng cá nổi ở trên
dò n g sông lớ n nà y và được ngắm dọc hai bờ sông là 2 mảng đối lập về đô thị của
Bangkok xưa và nay.
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- Chùa Thuyền hay còn gọi là Chùa Xá Lợi do vị vua thứ V xây dựng. Chùa Wat
Yannawa có nghĩa là chùa thuyền, ngôi chùa nằm ở đường Charoen krung quận
Sathon Bangkok, nơi trưng bày và thờ các Xá lợi của các cao tăng đắc đạo, những quốc
sư của các triều đại Thái và cũng là nơi trưng bày Xá lợi Phật Thích Ca. Tại đây đoàn sẽ
vào hành lễ tại Chùa và sẽ được các Cao Tăng trong Chùa làm lễ đọc kinh phật phù trợ
sức khỏe và ban nước thơm.
12h30: Ăn trưa tại nhà hàng. Sau dó, xe đưa quý khách ra sân bay làm thủ tục đáp
chuyến bay SL184 (17h35 - 19h20) về Hà Nội.
Đến sân bay Nội Bài, xe đưa quý khách về điểm đón ban đầu. Chia tay và kết thúc
chương trình tour.

Thực đơn
Bữa sáng: Buffet tại khách sạn
Bữa trưa: Nhà hàng địa phương

Dịch vụ
Bao gồm:
Vé máy khứ hồi Hà Nội - Bangkok, hàng không Thái Lion Air, hành lý ký gửi 20kg &
7kg xách tay;
Khách sạn 3* tiêu chuẩn phòng đôi tiện nghi. Nếu đoàn lẻ nam hoặc lẻ nữ sẽ sắp xếp
3 người/phòng;
Xe vận chuyển đời mới theo chương trình;
Hướng dẫn viên tiếng Việt theo suốt hành trình tại Thái Lan;
Vé tham quan, du ngoạn các điểm;
Các bữa ăn theo chương trình;
Nước uống trên xe 01 chai/ngày/người;
Bảo hiểm du lịch lên đến 10.000USD.

Không bao gồm:
Vé tham quan các điểm ngoài chương trình;
Visa tái nhập đối với khách mang quốc tịch nước ngoài: 40 USD/khách;
Phí làm hoặc đổi hộ chiếu. Hộ chiếu phải còn hạn 6 tháng tính đến ngày kết thúc
tour;
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Tiền tip cho hướng dẫn viên địa phương và lái xe (khoảng 3USD/khách/ngày tương
đương 75.000VND/khách/ngày);
Phí xuất hóa đơn, chi phí cá nhân, nước uống, tiền điện thoại, chi phí giặt ủi...;
Các chương trình tour tự chọn khác.

Điều kiện hoàn hủy
Điều kiện hoàn hủy của Yeudulich.com
Hủy tour miễn phí trong vòng 24h đối với các tour có ngày khởi hành cách thời điểm
đặt tour tối thiểu 15 ngày.
Đổi tour miễn phí trong vòng 48h đối với các tour có ngày khởi hành cách thời điểm
đặt tour tối thiểu 15 ngày.
Mọi thông tin chi tiết về hủy tour, đổi tour quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 024
6256 7788.
Hủy tour sau 24 giờ hoặc đổi tour sau 48 giờ kể từ thời điểm đặt cọc, áp dụng điều
kiện hoàn hủy theo công ty lữ hành.
Đối với những tour có ngày khởi hành cách ngày đặt dưới 15 ngày, áp dụng điều
kiện hoàn hủy của công ty lữ hành.

Hồ sơ thị thực
Bao gồm
Trường hợp miễn thị thực Hiện nay công dân mang hộ chiếu Việt Nam còn hạn hơn
6 tháng được phép miễn thị thực nhập cảnh vào Thái Lan trong vòng 30 ngày.
Các giấy tờ khác Hộ chiếu còn hạn trên 06 tháng;
Hộ chiếu cũ nếu có.
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Điểm tham quan
Sông Chao Phraya - Chao Phraya River
780/488 đường Charoen Krung, Bang Kho Laem, Bangkok 10120, Thái Lan

Giống như tất cả các con sông đô thị khác, lịch sử của Sông Chao Phraya liên kết với
thành phố mà con sông này chảy qua. Ban đầu, khu vực hiện tại được người dân chọn
để định cư vì có khả năng sinh sản và cá dồi dào. Sau đó, vua Taksin, sau khi kinh
thành Ayutthaya sụp đổ, đã đặt thủ đô mới của mình ở đây, trên bờ sông phía Tây,
ngày nay được gọi là Thonburi. Năm 1782 Vua Rama I, lại phát hiện ra phần bờ sông
phía Đông thuận lợi hơn nên đã thành lập Bangkok hiện đại và tổ chức lễ kỷ niệm này
bằng cách xây dựng một số đền thờ lộng lẫy nhất thế giới. Sau đó con kênh chảy từ
sông này trở nên nổi tiếng, được mệnh danh là "Venice của phương Đông". Hơn thế
nữa, những tác giả nổi tiếng phương Tây như Maugham, Conrad và Coward đã chỉ ra
Chao Phraya là một trong những điểm ưa thích của họ ở Viễn Đông. Quả thật, sông của
các vị vua - như Vua Rama I đặt tên - là huyết mạch của Bangkok, không chỉ vì lịch sử
dồi dào của nơi đây. Khoảng 50 000 người vẫn sử dụng phà để qua lại trên dòng sông
này mỗi ngày. Các sà lan chậm chở hàng hóa dọc theo thượng nguồn. Trẻ con vẫn vui
vẻ nô đùa trong nước màu nâu đỏ. Các khách sạn và căn hộ cao cấp đang vây quanh
các đền chùa trang trọng, nhà thờ và các tòa nhà công cộng mang phong cách thế kỷ
19 ở châu Âu, trong khi đó chỉ cách nơi ấy vài thước vẫn là những hàng quán lụp xụp
bán súp, hoa quả hoặc mực khô cho những công nhân chết đói đang làm việc ở khúc
sông này. Đây là một sự kết hợp của tĩnh lặng và hỗn loạn, hiện đại và truyền thống,
tôn giáo và thế tục, xấu xí và tuyệt vời, nước ngoài và bản địa làm cho Chao Phraya rất
gợi cảm. Năm tuyến tàu chở công cộng, do Công ty Tàu tốc hành Chao Phraya điều
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hành, nằm trên đường 21 km: 'đường nội bộ', 'cam', 'vàng', 'xanh' và 'xanh lá vàng'.
Hoạt động từ 06:00 đến 19:30 hàng ngày, mỗi chiếc được nhận dạng bởi lá cờ màu treo
ra sau của nó. "Tourist Boats" là một lựa chọn khác, cung cấp các chuyến đi không giới
hạn đến chín bến tàu nổi bật với mức phí bằng phẳng 150 baht (giờ phục vụ: 09:30 15:00 hàng ngày). Nếu du khách lựa lên xuống tàu nhiều lần trong ngày, thì đây là một
lựa chọn tốt. Các lựa chọn khác để khám phá dòng sông bao gồm thuê thuyền dài
(thường bao gồm các chuyến đi dọc theo các con kênh của thành phố), du thuyền trên
sông hoặc đi tàu biển ăn tối.

Tượng Phật Bốn Mặt - Tứ Diện Thần - Statue of Phra Phrom
494 đường Ratchadamri, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330, Thái Lan

Đền San Phra Phrom là một trong những ngôi đền nổi tiếng ở Bangkok Thái Lan người
Việt Nam hay gọi là chùa Phật Bốn Mặt, ngôi đền thu hút rất nhiều phật tử và du
khách đến đây. Nơi đây thu hút du khách bởi vì nơi đây là nơi thường xuyên diễn ra
các hoạt động tôn giáo lớn và đồng thời nơi đây cũng là điểm trình diễn dance Thái,
điều đặt biệt thu hút du khách là ở ngôi chùa này có một tượng Phật Bốn Mặt được đúc
bằng các kim loại cộng với hỗn hợp vàng. Đền thờ nằm trong khách sạn Grand Hyatt
Erawan (do đó còn được gọi là điện thờ Erawan), tại Ratchaprasong giao điểm của
đường Ratchadamri, quận Pathum Wan, Bangkok, Thái Lan. Nơi đây gần ga Chitlom
thuộc BTS, mà có một con đường đi bộ riêng nhìn ra đền thờ. Khu vực có nhiều trung
tâm mua sắm gần đó, bao gồm cả Gaysorn, Central World và Amarin Plaza. Erawan
Shrine được xây dựng vào năm 1956 như là một phần của cơ quan chính phủ. Đền thờ
được xây dựng khi các truyền thuyết mà các tín đồ thêu dệt nên và nó được xây dựng
đồng hành với khách sạn và được tu bổ nhiều lần. Bức tượng Brahma chính trong đền
thờ được xây dựng bởi Hội Mỹ thuật Thái vào ngày 9 tháng 11 năm 1956. Bức tượng có
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4 mặt, tay cầm binh khí được làm bằng plaster, trộn với một hỗn hợp của vàng, đồng
và các kim loại. Ban đầu tượng được đúc khuôn và được làm hoàn toàn kim loại.
Tượng kim loại gốc này được lưu giữ trong Bảo tàng quốc gia. Bốn mặt của thần
Brahma tượng trưng cho: Thần Brahma, đầy ơn, thương xót, và vô cảm. Đền thời là
nơi thu hút rất nhiều các tín đồ Phật Giáo và rất nhiều du khách nước ngoài đến đây
chiêm ngưỡng và lễ Phật cầu bình an. Nơi đây giờ đã trở thành điểm du lịch nổi tiếng
tại Bangkok.

Chợ Pratunam - Pratunam Market
Ratchaprarop Road, Phayathai, Ratchathewi, Bangkok 10400, Thái Lan

Chợ Pratunam là chợ chính bán quần áo, giày dép, và phụ kiện thời trang với giá bán
buôn. Nếu đi vào những con hẻm nhỏ và những con đường nhỏ rải rác, du khách sẽ
thấy mình như đang lạc giữa mê cung quần áo. Giá rất rẻ, và hầu hết các cửa hàng
cung cấp giá bán lẻ cho các bộ quần áo. Nằm ở giao lộ Ratchaprop và Petchburi (bên
cạnh khách sạn Amari Watergate), chợ bán buôn Pratunam có nhiều cửa hàng và các
gian hàng nhỏ chạy dọc theo vỉa hè và mở rộng đến Baiyoke Towers I và Baiyoke
Towers II trên Ratchaprarop Soi 3. Hơn cả một trải nghiệm mua sắm, nơi này cung cấp
một trải nghiệm trong cuộc sống địa phương - Nơi đây cung cấp một cái nhìn thoáng
qua vào những gì thực sự diễn ra trước khi các mặt hàng được đưa vào những trung
tâm thương mại có lắp điều hòa mát lạnh. Các cửa hiệu và quầy hàng bán hàng tại chợ
Pratunam trưng bày tất cả các loại quần áo, từ quần short, áo thun, bộ quần áo, áo
khoác mùa đông đến trang phục kỳ lạ. Sâu hơn, gần Baiyoke Tower I, hàng hoá trở
nên ít thời thượng hơn nhưng phù hợp hơn cho việc mặc hàng ngày. Thời trang hiện
đại, chẳng hạn như quần jean, bikini, áo phông nhí nhảnh và quần âu được tìm thấy ở
lối đi ngay đối diện lối vào của khách sạn Baiyoke Suite. Từ chợ Pratunam, Baiyoke
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Tower I gồm 5 tầng quần áo tương tự và một số ít các cửa hàng bán đồ phụ kiện như
quần da, thắt lưng, đồ trang sức giả, giày dép của phụ nữ và mũ bóng chày. Tòa nhà
được lắp điều hòa, do đó nơi đây dễ dàng được khách hàng lựa chọn để đến mua sắm
hơn, đặc biệt là vào những ngày nắng nóng. Chợ Pratunam - và những người bán buôn
đến để mua hàng - nhắm tới người mua có thu nhập thấp hơn và cũng như các thị
trường ngoài trời khác ở Bangkok, giá cả phản ánh chất lượng. Các cửa hàng cung cấp
giá bán buôn khi du khách mua ba thứ trở lên, mặc dù mua một thứ sẽ không tốn
nhiều chi phí cho du khách. Trên hết, du khách vẫn có thể trả giá, mặc dù du khách
hầu như không cần - các mặt hàng vốn đã rất rẻ. Một số quy tắc: Không đổi hàng lấy
hàng, không mặc thử và không hoàn lại tiền. Khi du khách thấy các mặt hàng có
thương hiệu thì hãy mặc định luôn đó chỉ là phiên bản nhái. Bản thân chợ mở cửa 24
giờ, nhưng tần suất hoạt động là khác nhau trong suốt cả ngày. Các cửa hàng bán lẻ
mở cửa vào khoảng 10:00 đến 21:00, nhưng một lần nữa điều này có thể thay đổi. Đối
với du khách và người mua hàng, thời gian tốt nhất để đi là từ 11:00 đến 20:00.

Chùa Thuyền - Wat Yannawa Temple
Đường 40 Jaroenkrung, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120, Thái Lan

Trên bờ sông Chao Phraya ở quận Sathorn là Wat Yannawa, một ngôi chùa ít được biết
đến với du khách nước ngoài. Chùa Wat Yannawa còn được gọi là "chùa  thuyền" là
Chùa Hoàng gia thứ ba. Đặc điểm nổi bật nhất của khu phức hợp lớn là phần mái chùa
được xây dựng theo hình dáng của một chiếc thuyền Trung Quốc, một chiếc thuyền
buồm thế kỷ 19. Wat Yannawa là một trong những ngôi chùa cổ ở Bangkok. Nơi đây
được xây dựng trong thời của Vương quốc Ayutthaya, trước khi thành lập Vương quốc
Rattanakosin và thành phố Bangkok. Vào thời đó ngôi chùa được gọi là Wat Kok
Khwai. Mái chùa trong hình dáng của một chiếc thuyền buồm Trung Quốc. Trong thời
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vua Nangklao (Rama III,1824-1851), ngồi chùa được xây dựng theo hình dáng của một
chiếc tàu Trung Quốc và ngôi đền được đổi tên thành Wat Yannawa, nghĩa là "đền thờ
thuyền". Ngôi chùa được xây dựng giống cấu trúc của một chiếc thuyền để phục vụ
như một đài tưởng niệm cho các tàu của Trung Quốc đã được sử dụng rộng rãi cho
hoạt động thương mại với Trung Quốc và mang lại sự thịnh vượng cho vương quốc.
Trong thời trị vì của vua Nangklao các tàu thuyền của Trung Quốc đã được thay thế
bằng các tàu hơi nước. Ở trên cùng của cầu thang dẫn đến chiếc thuyền là bức tượng
của vua Nangklao. Ngoài ra là một ngôi nhà rộng được trang trí công phu được trang
trí kỹ lưỡng cho phép tiếp cận sân đền. Đằng sau ngôi chùa thuyền là Ubosot, tòa nhà
nơi các nhà sư được tấn phong. Cấu trúc này có mái nhà với nhiều lớp với hình chữ
Naga trang trí cạnh mái nhà. Các tòa nhà khác trên sân đền bao gồm một hội trường
lớn, một số văn phòng và thư viện và kuti, nhà ở cho các sư thầy.

Central World - Central World
Pathum Wan, Bangkok 10330, Thái Lan

Central World là trung tâm mua sắm phức hợp thú vị dành cho tất cả khách đi du lịch
Bangkok Thái Lan, một thiên đường có tất cả mọi thứ cho du khách từ những thương
hiệu thời gian quần áo phụ kiện, các tiện ích công nghệ cao, cửa hàng sách và nội thất
thiết kế cho đến những mặt hàng nhập khẩu, các sản phẩm ngân hàng, thẩm mỹ viện,
nhà hàng cho những người sành ăn, thậm chí có cả sân trượt băng. Có thể du khách
phải dành cả ngày lạc vào thế giới Central World cũng chưa chắc khám phá hết được
trung tâm. Chiếm tổng 550,000m2 diện tích mặt sàn, Central World có sức chứa hơn
500 cửa hàng, 100 nhà hàng và cafe, 15 phòng chiếu phim, Kid’s Zone và Trung Tâm
Học Tập (Genius Planet Zone), hai cửa hàng bách hóa, cũng như khu ẩm thực hiện đại,
một siêu thị mở rộng và một sân ngoài trời cho những sự kiện lớn như sự kiện đón
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năm mới tại Bangkok. Nhìn từ bên ngoài, Central World trông giống như một khối
hình hộp chữ nhật lớn. Tòa nhà không phải là sự kết hợp của một vẻ đẹp hay kiến trúc
phức tạp, nhưng kiểu cách cấu trúc xây dựng rất bắt mắt. Ở phía trước của Central
World, có một quảng trường hình chữ nhật rộng lớn. Vào buổi tối, người địa phương
và khách du lịch Thái Lan thường tập hợp tại đây để hóng mát, thưởng thức thức uống
ở các quầy bar mở sầm uất. Nằm ở vị trí rất thuận lợi và cách Pratunam 15-20 phút đi
bộ, Central World tọa lạc trên con phố Chidlom cung đường chính của các trung tâm
mua sắm và các địa danh tham quan ở Bangkok. Nếu đi tour du lịch Thái Lan theo
đoàn, sau khi kết thúc hành trình thăm đền chùa ban sáng, du khách sẽ có nửa ngày
tự do ban chiều để thỏa sức mua sắm ở trung tâm Central World này. Cũng nằm trong
khu phức hợp Central World, hai tòa bên là những trung tâm thể thao hay vui chơi
khác như Super Sports, Power Buy, B2S, Central Food Hall, Nội thất SB và Toys “R” US.
Trung tâm Zen chiếm 7 tầng, Zen World ở tầng 13 có trung tâm fitness, spa, yoga,
trung tâm làm đẹp cũng như trung tâm giáo dục và xúc tiến du lịch. Với hơn 500
thương hiệu đẳng cấp thế giới, du khách có thể tìm mua đồ 35 nhãn hiệu hàng đầu
như Zara, Miss Sixty và Timberland và 36 cửa hàng cao cấp như thương hiệu Uniqlo
của Nhật, thương hiệu Next của Anh. Không chỉ là một trung tâm mua sắm, Central
World còn là nơi giải trí cho gia đình có trẻ nhỏ. Các hình thức giải trí rất phong phú
như sân trượt bằng The Rink, Toys “R” Us và 15 màn hình SF World Cinema. Đặc biệt
Genius Planet Zone là không gian dành cho trẻ và học tập và TK Park, nơi mà các du
khách nhỏ được chăm sóc chuyên nghiệp trong một môi trường vừa học vừa giải trí.
du khách có thể hoàn toàn yên tâm gửi trẻ nhỏ vui chơi tại đó để dành thời gian cho
việc mua sắm và quay về đón bé.

Big C - Big C
97/11 Rajdamri Rd., Lumpini, Pathumwan, Bangkok
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Big C tại Bangkok là một trong chuỗi bách hóa Big C, nằm trên đường Ratchada, một
con phố tọa lạc ngay tại trung tâm của thủ đô Bangkok,Thái Lan. Nếu đem so sánh Big
C Bangkok với Big C của Việt Nam thì nơi đây nhỏ hơn nhiều tuy nhiên lại được đánh
giá rất cao vì sự hiện đại. Các mặt hàng trong Big C Bangkok không quá đa dạng tuy
nhiên vẫn đầy đủ cho du khách lựa chọn cho nhu cầu của mình và đặc biệt là các mặt
hàng được trưng bày rất đẹp mắt và khoa học. Thật dễ dàng để du khách có thể tìm
kiếm những mặt hàng mà mình cần mua. Thêm vào đó, với những mặt hàng luôn
được kiểm soát nghiêm ngặt về chất lượng, giá cả lại hợp lý nên số lượng du khách
đến đây mua sắm và tham quan rất đông. Big C Bangkok là một tòa nhà cao 4 tầng.
Tầng 1 là không gian dành cho các gian hàng thương mại, mỗi 1 quầy nhỏ là 1 thương
hiệu khác nhau với đầy đủ các mặt hàng như quần áo, túi xách, ví da, giày dép, mỹ
phẩm, hiệu thuốc, quán ăn, quầy massage chân...quý khách có thể mặc cả để được
mức giá tốt nhất. Tầng 2 và tầng 3 là khu bày bán các mặt hàng thuộc sự quản lý của
Big C Bangkok. Tầng 2 bày bán các mặt hàng thực phẩm như hoa quả, đồ ăn chín, các
sản phẩm bánh kẹo và hóa mỹ phẩm. Tầng 3 là khu vực bày bán các mặt hàng điện tử,
điện thoại, văn phòng phẩm, đồ thời trang. Tầng 4 của tòa nhà là khu vực phục vụ cho
vui chơi và ăn uống. Một góc nhỏ được Big C Bangkok kinh doanh những trò chơi điện
tử cho trẻ em và phần còn lại được dùng làm kinh doanh ăn uống với các món ăn
chọn món nhanh chóng, những món đồ uống thơm ngon để du khách có thể tiết kiệm
thời gian hiếm hoi của mình cho mua sắm. Đặc biệt nhất của tầng 4 này đó chính là
cảnh quan rất đẹp với những nhà hàng sang trọng nằm ngay bên một hồ nước nằm
ngay chính giữa tầng. Đây hẳn là điều mà không siêu thị thương mại nào có được. Đối
diện với Big C Bangkok là trung tâm thương mại Central World với những mặt hàng
cao cấp dành cho các khách hàng có mức thu nhập cao. Sau khi tham quan Big C
Bangkok, du khách có thể sang đây để tiếp tục tham quan và mua sắm.
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Trại rắn - Snake Farm
871 Rama IV Road, Phathumwan, Bangkok 10330, Thái Lan

Nếu như du khách có chút tò mò về thế giới của loài bò sát thì việc tham quan Nông
trại Rắn ở Viện Chữ thập đỏ Bangkok nhất định là một trải nghiệm khám phá đầy thú
vị. Đến với nơi đây du khách sẽ có được rất nhiều các thông tin bổ ích cũng như có thể
làm giảm bớt nỗi sợ hãi không thể lý giải được của du khách về loài bò sát này. Quả là
ngạc nhiên khi du khách nhận ra rằng có rất ít loài rắn thật sự gây nguy hiểm cho con
người và du khách cũng sẽ cảm thấy may mắn khi xung quanh nhà mình chẳng bao
giờ xuất hiện những loài rắn đó cả. Nông trại nằm ở ngã tư đường Rama IV và đường
Henry Dunant, ngay trung tâm thành phố, nơi mà du khách nghĩ rằng sẽ không bao
giờ có thể gặp được một bộ sưu tập rắn lớn như vậy vì thường thì những trang trại này
sẽ nằm ở ngoại thành. Nguyên nhân là do nông trại rắn này là một phần của Viện Chữ
thập đỏ Bangkok, bên cạnh là Đại học và Bệnh viện Chulalongkorn. Nông trại có một
khu vực nuôi rắn rất lớn và những chú rắn này được nuôi dưỡng trong môi trường tự
nhiên, giữa những khu này những lối đi bằng bê-tông nhỏ. Du khách có thể đọc thông
tin về những loài rắn này qua một bảng chú thích. Khu nông trại này lớn hơn hẳn
những khu nuôi rắn khác mà du khách từng biết đến, và điều thú vị không chỉ dừng ở
đó. Vào lúc 14:30 các ngày trong tuần và lúc 11:00 vào những ngày cuối tuần, khách
tham quan sẽ được mời đến một khán đài nhỏ nằm ở một bên của vườn thú và người
chăm sóc rắn sẽ bước ra với một con rắn đang quắn quanh tay anh ta. Sau một tràng
pháo tay chào mừng từ khán giả, một vị bác sĩ sẽ giới thiệu cho du khách một vài điều
về con rắn mà du khách đang quan sát cũng như nơi mà du khách sẽ tìm thấy nó
ngoài tự nhiên. Những thông tin quan trọng sẽ được trình bày bằng tiếng Anh và đây
đều là những thông tin thật sự cần thiết. Du khách có thể cảm nhận được niềm đam
mê của vị bác sĩ này đối với loài rắn qua cách mô tả của ông về môi trường sống tự
nhiên của chúng cũng như du khách có nên sợ chúng hay nên yêu mến chúng vì đã là
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trợ thủ đắc lực cho người nông dân khi chống chọi lại sâu bệnh.

Tháp Baiyoke II - Baiyoke Sky II
222 Ratchaprarop, Ratchathewi Bangkok, Thái Lan

Tháp Baiyoke II tọa lạc ở đường Raprarop ở quận Ratchathewi của Bangkok, Thái Lan,
là tòa nhà cao nhì Thái Lan. Tháp này có Khách sạn Baiyoke Sky, khách sạn cao nhất ở
Đông Nam Á và là cấu trúc khách sạn cao thứ ba thế giới với 673 phòng. Tòa tháp cao
309 m, hay cao 328 m nếu tính cả cột trên nóc tháp. Tòa nhà có 85 tầng, có một đài
quan sát ở tầng 77 và một bàn xoay 360 độ trên tầng 84. Việc xây dựng tháp hoàn
thành năm 1997, với một ăng ten thêm vào năm 1999.
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Colosseum Show - Colosseum Show
229/120 khu 12, đường Thepprasit, Pattaya, Thái Lan

Colosseum Show là một buổi trình diễn trong nhà ở Pattaya, Thái Lan với quy mô
khổng lồ. Từ địa điểm điểm này tới Sân bay Quốc tế Suvannahbhumi của Bangkok sẽ
mất khoảng 1 giờ lái xe. Không chỉ được mệnh danh là đi đầu lĩnh vực nghệ thuật
trình diễn đương đại trong nhà, Colosseum Show còn đang được biết đến như là show
diễn lớn nhất Châu Á. Du khách đến đây sẽ có cơ hội gặp gỡ những tài năng hiếm hoi
và chiêm ngưỡng vẻ đẹp đáng kinh ngạc của các nghệ sỹ giải trí chuyển giới Thái Lan
trong những bộ trang phục được thiết kế rất lộng lẫy và bắt mắt. Nhiều người tin rằng
show diễn này có thể chinh phục bất kì khán giả nào bởi quy mô biểu diễn tầm cỡ thế
giới của toàn bộ chương trình. Trong giai đoạn đầu xây dựng, quy mô vĩ đại của công
trình kiến trúc này đã thu hút sự chú ý của cả phương tiện truyền thông lẫn người
dân. Rạp hát có tầm nhìn vô cùng rõ ràng và sáng tạo với chương trình biểu diễn trong
nhà độc đáo nhằm thể hiện một loại hình nghệ thuật đẳng cấp thế giới cùng đội ngũ
nhân viên chu đáo, dịch vụ chuyên nghiệp và những người biểu diễn tài ba. Khẩu hiệu
của Colosseum là "Chúng tôi làm nên sự khác biệt". Nơi đây có sức chứa ít nhất 1000
người, trong đó bao gồm hơn 450 vị trí là VIP và 600 chỗ còn lại nằm trong phòng
Deluxe. Nhà hát được thiết kế đặc biệt theo kiểu vòng cung để du khách có thể có được
một khung hình rõ nét từ mọi góc độ.
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Vườn bướm Saithip - Saithip Butterfly Garden
Đường Bang Phra, Bang Phra, Si Racha, Chonburi, 20110, Thái Lan

Vườn Bướm Saithip nằm cách Quốc lộ 36 khoảng 10km ở quận Phra, Si Racha thuộc
tỉnh Chon Buri. Với diện tích 15 ha, nơi này được công nhận là vườn bướm lớn nhất
châu Á. Nằm ở khu vực hệ thống sinh thái học phía Đông Nam của công viên
Vachirabenjatas, khuôn viên của vườn bướm Saithip vô cùng rộng với 4 khu chính,
mỗi khu đều có màn hình tinh thể lỏng để giới thiệu về khu vườn và các loài bướm.
Vườn bướm Saithip vừa là điểm nuôi dưỡng các loài bướm, vừa là nơi bào chế các loại
dược phẩm được làm từ bướm. Bao quanh khu vườn là một hồ nước với nhiều cá. Với
hàng triệu loài bướm và côn trùng quý hiếm, vườn bướm Saithip mang lại trải nghiệm
quý báu cho không chỉ những người yêu thích sinh vật mà còn cả những du khách
vãng lai. Không chỉ có những chú bướm với nhiều màu sắc tuyệt đẹp, nơi đây còn là
nơi nghiên cứu và phát triển ong mật, côn trùng và các loài hoa lan. Đặc biệt hơn,
Vườn bướm Saithip còn cung cấp dịch vụ kết hợp giáo dục và giải trí. Nơi đây vô cùng
nổi tiếng với hoạt động truyền tải kiến thức về các loài bướm, và dạy cho trẻ em tình
yêu vẻ đẹp thiên nhiên và sinh vật. Du khách sẽ có được niềm vui thuần khiết khi đến
thăm một nơi thiên nhiên tuyệt đẹp như vườn bướm. Có rất ít địa điểm đơn giản mà
vẫn vô cùng hấp dẫn như vậy. Nhiều trường học ở Bangkok và Pattaya đã phối hợp
cùng vườn bướm Saithip để tổ chức những buổi học ngoại khóa cho học sinh của
mình. Theo đó, học sinh của những trường này sẽ có những buổi tham quan vườn
bướm Saithip để tìm hiểu về các giống loài bướm, côn trùng, cách chúng tổ chức cuộc
sống, kiếm mồi, sinh sản,... Đây đều là những điều mà du khách khó có thể được chiêm
ngưỡng hàng ngày. Vườn bướm Saithip là một trong những điếm đến không thể bỏ
qua trong tour du lịch Thái Lan.
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Trung tâm Đá quý Gems Gallery - Gems Gallery Pattaya
555 Moo 6 North Pattaya Road Banglamung, Pattaya Muang Pattaya, Amphoe Bang
Lamung, Chang Wat Chon Buri 20150, Thái Lan

Thái Lan là một trung tâm đồ trang sức toàn cầu, nhờ vào nguyên liệu thô và kỹ năng
của các thợ thủ công, từ đó thành lập nên Gems Gallery - trung tâm trang sức lớn nhất
thế giới. Với hàng loạt mẫu mã có giá cả hợp lý cùng dịch vụ khách hàng tuyệt vời, cửa
hàng phục vụ nhu cầu của những người yêu thích đá quý ở khắp mọi nơi. Đối với
Gems Gallery, khách hàng là rất quan trọng, đó là lý do vì sao khi bước vào trung tâm,
du khách sẽ nhận được sự hiếu khách nồng nhiệt với cung cách chào mừng truyền
thống của Thái Lan "Sawasdee" (tư thế áp hai lòng bàn tay vào nhau, để trước mặt và
nở nụ cười tươi). Du khách còn được uống nước "Chào mừng" được phục vụ bởi đội
ngũ nhân viên thân thiện - những người luôn sẵn sàng đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào
của khách hàng, cũng như được trang bị kiến thức chuyên sâu về đá quý và đồ trang
sức. Du khách hoàn toàn có thể tin tưởng vào sự chuyên nghiệp, lịch sự và hữu ích tại
đây. Gems Gallery đã tích lũy hơn hai thập kỷ kinh nghiệm về đồ trang sức và đá quý.
Cửa hàng cũng chia sẻ kiến thức chuyên sâu về các loại đá quý thông qua các chương
trình Slide Multivision và những hệ thống thuyết trình của Dark Ride - loại hình đầu
tiên của họ tại Thái Lan. Gems Gallary sở hữu hơn 100 thợ kim hoàn đẳng cấp thế giới
đang làm việc tại các nhà máy của họ.
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Làng Voi Pattaya - Pattaya Elephant Village
48/120 Moo7 Muang Pattaya, Amphoe Bang Lamung, Chang Wat Chon Buri 20150,
Thái Lan

Làng Voi được khai trương ở Pattaya vào năm 1973 để làm nơi ở cho những con voi bị
thương hoặc có sức khoẻ yếu, không thể tiếp tục những công việc nặng nhọc trong
rừng nhiệt đới của Thái Lan nữa. Một lí do khác nữa là bởi sự suy giảm của môi
trường sống ngày nay khiến chúng không thể về với tự nhiên hoang dã. Mỗi ngày ở
Làng Voi tổ chức ba chương trình biểu diễn, mỗi lần kéo dài trong 90 phút với hơn
1.000 khách viếng thăm. Nội dung chương trình đặc tả một ngày sinh hoạt bình
thường trong cuộc đời của một chú voi, bắt đầu với việc được tắm. Nếu du khách
muốn xem chương trình giống như tại rạp xiếc thì đây sẽ không phải là điểm đến phù
hợp. Khun Phairat - giám đốc điều hành Làng Voi muốn hướng đến việc tôn trọng lối
sống đích thực của một con voi bình thường. "Chúng tôi đảm bảo rằng những chú voi
của chúng tôi được chăm sóc tốt", ông nói. Nơi đây là công ty tư nhân, hoạt động trên
cơ sở phi lợi nhuận. Do đó tất cả số tiền thu về đều được dùng để mua thức ăn, thanh
toán hóa đơn y tế và chăm sóc voi. Làng Voi không nhận được sự hỗ trợ từ Chính phủ
hay bất kỳ nhà tài trợ trong nước hay quốc tế nào khác. Mỗi chuyến thăm quan Làng
Voi không chỉ là một trải nghiệm độc đáo, mà còn là một cách để du khách có thể
chung tay đóng góp bảo vệ và nuôi dưỡng đàn voi
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Bảo tàng Nghệ Thuật 3D Art in Paradise - Art in Paradise Pattaya
78/34 Pattaya Sai 2, Muang Pattaya, Nongprue, Bang Lamung, Chonburi Chang Wat
Chon Buri 20150, Thái Lan

Bảo tàng Nghệ thuật Art in Paradise chính là nơi đã phá bỏ rào cản giữa nghệ thuật và
người xem thông qua những bức tranh ba chiều có nội dung gây cười và ngộ nghĩnh.
Những nghệ sĩ đã vẽ trực tiếp lên các bức tường để tạo ra hiệu ứng hình ảnh sống
động như những con vật đang đập vỡ bức tường, thác nước hay gấu Bắc Cực đang vặt
trộm dừa, v.v... Phòng trưng bày có hơn 100 tác phẩm nghệ thuật riêng biệt được chia
làm mười phần theo chủ đề, bao gồm: ảo ảnh quang học, động vật hoang dã, thiên
nhiên, các nền văn minh trong quá khứ và tái tạo nghệ thuật cổ điển một cách dí dỏm
như sơn móng tay màu hồng sáng cho những tác phẩm của Raphaelite hoặc chỉnh sửa
thêm vào bức tranh Mona Lisa để biến thành Leonardo Da Vinci trong một giây, v.v...
Phải mất khoảng hai giờ để đi vòng quanh toàn bộ phòng trưng bày, du khách có thể
tốn ít hoặc nhiều thời gian hơn nếu muốn tương tác với các bức tranh. Không có gì
sánh bằng những trải nghiệm ở Art in Paradise ở Pattaya bởi nơi đây được sáng tạo và
dàn dựng một cách hết sức chuyên nghiệp, tạo điều kiện để du khách có thể trải
nghiệm thuận tiện dưới mọi điều kiện thời tiết. Đến với Art in Paradise, du khách
được khuyến khích chụp ảnh nhiều nhất có thể. Bảo tàng đã truyền cảm hứng sáng
tạo tới du khách vì hình ảnh 3D có vẻ chính xác hơn trong những bức ảnh. Đây là một
nơi tuyệt vời dành cho trẻ em, người trẻ tuổi hoặc đơn giản chỉ là một điểm thăm
quan vô cùng thú vị. Phòng trưng bày nằm ở Đường số 2 của Pattaya. Do con đương
này là đường một chiều nên du khách sẽ dễ dàng nhìn thấy bảo tàng nằm sát cạnh
Vòng xuyến Dolphin ở Bắc Pattaya. Du khách cũng có thể mua quà lưu niệm tại cửa
hàng gần lối đi, ở đây có bán cả các dụng cụ nghệ thuật, sơn và còn có cả một quầy
nước giải khát và đồ ăn nhẹ.
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Lâu đài Tỷ phú - Baan Sukhawadee
219 Moo 2, Sukhumwit Road, Na Kluea Subdistrict, Bang Lamung 20150, Thái Lan

Baan Sukhawadee được xây dựng vào năm 2000 với diện tích trải rộng 11 ha. Ngôi
nhà nằm trên đường Sukhumvit và nằm sát biển. Nơi đây mở cửa cho tất cả mọi người
với ý định mang đến cho du khách cảm giác như là một chủ sở hữu chung để khám
phá chân lý sống. Baan Sukhawadee thờ phụng Đức Phật khi sinh, Nữ thần Từ Bi, vua
Taksin Đại đế, vua Chulalongkorn Đại Đế, Krom Luang Chumphon Khet Udomsak cha đẻ của Hải quân Hoàng gia Thái Lan. Mỗi mẫu vật trong ngôi nhà này được trưng
bày để tạo sự cân bằng giữa nghệ thuật và khoa học, với tình cảm và lòng quảng đại
của chủ sở hữu - những người không bao giờ bỏ cuộc hoặc đầu hàng trước đói nghèo.
Tất cả những vật thể này mang lại động lực và khởi nguồn cảm hứng giúp du khách
đạt được mục tiêu của mình. Sukhawadee có nghĩa là tinh khiết - hạnh phúc - giàu có.
Tất cả các tòa nhà chính đều có màu hồng và xanh lam. Màu hồng tượng trưng cho
tình yêu và lấy thần Cupid làm biểu tượng. Màu xanh là biểu tượng cho nước. Nước là
sự khởi đầu của cuộc sống và có thể điều chỉnh hình dạng để có thể phù hợp với bất kỳ
những vật xung quanh. Một số công trình chính của Baan Sukhawadee bao gồm: sảnh
chính và nơi thờ phụng Nữ thần Từ Bi; tháp Phật; đền thờ Sukhawadee, khu Âm Dương, gian tưởng niệm, gian Chalermprakiet Hoàng gia, phòng khách của Salah, cửa
hàng đồ lưu niệm Airis Sophia, trạm Saha Farm, nhà bếp và nhà hàng Saha Farm, tòa
Câu lạc bộ, Đại lộ Sự thật.
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Bãi biển Jomtien - Jomtien Beach
Bãi biển Jomtien, Pattaya, Thái Lan

Bãi biển Jomtien, trên các biển báo đường bộ và bản đồ đường bộ thường được viết là
Chom Tian,  l à một thị trấn nằm trên bờ biển phía Đông của Vịnh Thái Lan, cách
Bangkok khoảng 165 km về phía Đông Nam tỉnh Chonburi. Cách Pattaya khoảng 3 km
về phía Nam và là khu nhà chung cư cao cấp, khách sạn bên bãi biển, bãi biển và nhà
hàng. Vài năm qua, xây dựng tại nơi đây bùng nổ với nhiều nhà chung cư mới cũng
như nhà ở được xây dựng trong khu vực Jomtien. Nơi này đã trở nên khá phổ biến với
các cư dân Bangkok tìm kiếm một ngôi nhà thứ hai, cũng như với người nước ngoài về
hưu. Khu phức hợp Jomtien bao gồm một nhóm lớn các cửa hiệu, nhà hàng và quán
bar. Một xu hướng gần đây là sự ra đời của nhiều nhà hàng cao cấp dọc theo đường
Thappraya, đường chính liên kết Pattaya và Jomtien. Một khu vực rộng 265 mét của
bãi biển Jomtien (còn gọi là bãi biển Đông) là bãi biển đồng tính duy nhất của Pattaya
Bãi biển Jomtien được biết đến với các môn thể thao dưới nước như ván trượt, lướt
ván, lặn biển và là nơi dành cho các sự kiện và lễ hội thể thao được tài trợ hàng năm,
thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới.
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Trân Bảo Phật Sơn - Khao Chee Chan Statue
Soi Khao Chi Chan, Tambon Na Chom Thian, Amphoe Sattahip, Chang Wat Chon Buri
20250, Thái Lan

Trân Bảo Phật Sơn là một bức hình Phật ngồi thiền, với một bàn tay đặt trên đầu gối
của Ngài còn tay kia nằm trên lòng, được khắc vào mặt phía Bắc của Khao Chi Chan.
Năm 1996, để kỷ niệm năm hoàng kim của đức vua Vương quốc Thái Lan, hình ảnh
cao 109 mét và dài 70 mét đã được khắc vào đá và sau đó được đánh dấu bằng vàng
theo đề nghị của Tổ phụ Tối Cao. Hình ảnh được thiết kế bằng phần mềm máy tính và
sau đó được vẽ lên Khao Chi Chan bằng laze. Hoạt động này được thực hiện hoàn toàn
vào ban đêm, để ánh sáng của laser có thể được nhìn thấy rõ ràng hơn. Trong ngày,
hình ảnh sẽ được cố định và điều chỉnh. Cuối cùng, sau khi đã hoàn thành bản vẽ,
hình khảm đã được dát vàng. Khu vực xung quanh mang vẻ đẹp tự nhiên đặc biệt và
tuy Khao Chi Chan là điểm nhấn và điểm thu hút nổi bật nhất, thì các cơ sở khác cũng
đã được xây dựng lên nhằm đáp ứng nhu cầu của ngành du lịch Thái Lan. Theo đó, đã
xuất hiện thêm những bãi đậu xe luôn có hướng dẫn viên du lịch, và nhiều nơi bán đồ
ăn nhẹ, đồ uống và các cửa hàng lưu niệm. Các quần thể ở phía trước của núi Phật bao
gồm một ngôi đền, với hình ảnh thường thấy là các nhà sư mặc áo cà sa màu vàng. Do
đó, du khách được khuyến cáo là phải mặc áo che hết vai và quần từ đầu gối trở
xuống. Ngoài ra, không có thêm bất kì một khoản phí vào cửa nào. Du khách hoàn
toàn có thể tự do tiếp cận tác phẩm nổi tiếng. Tuy nhiên, có những hạn chế nhất định
trong việc du khách đến gần ngọn núi do vẫn có khả năng đá rơi gây ra thương tích.
Tuy nhiên, những khu vực nguy hiểm như vậy đều đã được đánh dấu rất rõ ràng.
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Đồi Khao Phra - Khao Phra Bat Hill
Pattaya, Bang Lamung, Chon Buri 20150, Thái Lan

Đồi Pattaya là một điểm đến rất phổ biến ở Pattaya, nơi đây rất gần thành phố, cách
Pattaya về phía Nam khoảng 2 km. Tại đây, du khách có thể nhìn thấy toàn cảnh bãi
biển Pattaya và thành phố từ đỉnh cao nhất của đồi. Du khách cũng có thể chiêm
ngưỡng khung cảnh bằng cách thuê ống nhòm để sử dụng. Một bên của đỉnh đồi là
bức tượng Hoàng tử Jumborn, cha của quân đội Hoàng gia Thái Lan, nơi mà một số
người đi đến để tỏ lòng tôn kính mỗi ngày. Còn phía bên kia là vị trí của đền Khao
Phra Bat. Ngôi đền này có một đặc điểm rất độc đáo đó là không có sư thầy nào chăm
đền. Thay vào đó, ngôi đền chỉ đơn giản là một nơi để tôn kính hình ảnh của Đức Phật.
Công trình nổi tiếng nhất trong đền là mô hình dấu chân Phật, đã tồn tại được hơn 200
năm. Ngoài ra còn có trạm phát thanh hải quân (FM 105,75 MHz). Du khách có thể ghé
thăm cả ngày lẫn đêm. Tuy nhiên, cổng đến thăm trạm phát thanh hải quân và bức
tượng Hoàng tử Jumborn đóng cửa lúc 21:00, nhưng du khách vẫn có thể thưởng thức
cảnh từ phía bên ngoài. Vào buổi tối, ngọn đồi đông người hơn vì du khách thường tới
để ngắm hoàng hôn. Mọi người thường ghé thăm đồi Pattaya trên một chiếc xe lớn,
chẳng hạn như xe buýt du lịch, cần đỗ xe ở chân đồi vì trên đỉnh đồi không có chỗ đỗ
xe loại này. Sau đó, du khách cần phải đi bộ một chút mới có thể thưởng thức được
khung cảnh từ trên đỉnh đồi. Du khách có thể dừng chân tại nhiều cửa hàng bán đồ
uống và thức ăn nhẹ, nhưng thường những cửa hàng này sẽ đóng cửa vào buổi tối.
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Alcazar Show - Alcazar Show
78/14 Pattaya 2nd Road Muang Pattaya, Amphoe Bang Lamung, Chang Wat Chon Buri
20150, Thái Lan

Alcazar show (hay còn gọi là show diễn của các nghệ sỹ chuyển đổi giới tính) là một
trong những chương trình giải trí góp phần mang lại sự nổi tiếng cho thành phố biển
du lịch Pattaya. Đặc điểm nổi bật của Alcazar show là tất cả nghệ sĩ đều là người
chuyển đổi giới tính và diễn viên chỉ hát nhép theo máy khi thể hiện ca khúc. Alcazar
Show là chương trình dàn dựng hoành tráng và chuyên nghiệp với các hiệu ứng ánh
sáng. Khán giả vừa chiêm ngưỡng nhan sắc vừa nể phục tài nghệ biểu diễn của các
nghệ sĩ. Tại buổi biểu diễn, du khách được nghe vô số loại ca khúc kết hợp với các
trang phục truyền thống của các quốc gia Trung Quốc, Nhật Bản, Châu Âu, Việt Nam...
Tiết mục “Hello Vietnam” bắt đầu với màn trình diễn ca khúc "Chuyện thường tình thế
thôi", trên phông nền là nhà hát lớn Hà Nội cùng nhiều vũ công trong trang phục áo
dài, nón lá; tiết mục như “Indonesian Dance” giới thiệu các vũ điệu truyền thống của
người Indonesia mang đậm dấu ấn văn hóa Hồi giáo; hay cô gái Trung Quốc kể về
cuộc tình của mỹ nhân qua những câu hát làm lắng đọng lòng người trong tiết mục
“Chinese Drama”; các mỹ nhân trong bộ hanbok - trang phục truyền thống của phụ nữ
Hàn Quốc, biểu diễn những điệu múa dân gian như múa quạt, múa trống nhịp nhàng,
uyển chuyển khiến người xem quên mất họ là những chàng trai chuyển giới. Hay
những thân hình bốc lửa trong bộ trang phục tựa như những con công đang khoe sắc,
mang đậm phong cách Nam Mỹ trong lễ hội Carnival truyền thống của Brazil; hình
ảnh các cô gái Nga được thể hiện sôi động trong vũ điệu “Fabulous Russia” với các
điệu nhảy truyền thống của xứ sở Bạch Dương; “Harem of Persia” hát kể về những
điều thầm kín của những cung nữ trong hậu cung của xứ Ba Tư ngày xưa; “Lola Wants
Love” là vũ điệu kể về sự khát khao được thể hiện tình yêu cháy bỏng của cô gái có tên
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là Lola, một tình yêu không bị ràng buộc bởi phong tục, lễ giáo cổ hủ.. Cuối buổi diễn,
du khách có thể chụp hình lưu niệm với các nghệ sĩ.

Chợ nổi 4 miền Pattaya - Pattaya Floating Market
451/304 Moo 12, Sukhumvi Road, | Nongprue, Banglamung, Pattaya 20150

Chợ nổi Pattaya là một trong những khu chợ nổi nổi tiếng nhất Thái Lan với diện tích
khoảng 100.000 mét vuông. Đây là khu chợ nổi duy nhất có sự kết hợp của nhiều
phong cách kiến trúc Thái Lan khác nhau, là một ví dụ hoàn hảo về sự hòa nhập giữa
thương mại hóa và nghệ thuật hóa. Các sản phẩm thủ công mỹ nghệ trong khu chợ nổi
này vô cùng phong phú, các món ăn vặt nổi tiếng của Thái Lan cũng được bày bán
xung quay khiến nơi đây trở thành thiên đường ăn uống. Đây cũng là nơi quay các bộ
phim nổi tiếng của Thái Lan nói riêng và thế giới nói chung. Ngoài ra trong khu chợ
còn có hàng loạt các hoạt động vui chơi giải trí và mua sắm.
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Trung tâm thuộc da Toscano/ Cửa hàng đồ da - Toscano Leather Factory
Outlets
2/305 Thung Song Hong, Lak Si, Bangkok 10210, Thái Lan

Đến thiên đường mua sắm Thái Lan mà không trải nghiệm dạo bước trong những khu
chợ hay ghé đến một vài cửa hàng quần áo, phụ kiện thì chưa được gọi là đã trải
nghiệm đất nước xinh đẹp này. Đồ da Thái Lan là một trong những món đồ và quà
tặng bạn nhất định đừng bỏ lỡ khi đến xứ chùa Vàng. Cửa hàng đồ da Thái Lan
Leather Factory Outle nổi tiếng với những sản phẩm đồ da cao cấp. Ở đây trưng bày
rất nhiều các sản phẩm đồ da, bao gồm cả những sản phẩm cao cấp làm từ da thật.
Bạn có thể tìm thấy những chiếc túi da thời thượng, những chiếc ví da đa dạng, những
chiếc thắt lưng da cao cấp… Những món đồ phụ kiện từ da đủ loại, mẫu mã đa dạng,
chất lượng phong phú, bạn có thể thỏa sức lựa chọn theo sở thích của mình. Muốn
mua đồ da Thái Lan chuẩn hịn thì bạn nhất định phải tới Leather Factory Outlet. Ở
đây trưng bày rất nhiều các sản phẩm đồ da, bao gồm cả những sản phẩm cao cấp làm
từ da thật. Bạn có thể tìm thấy những chiếc túi da thời thượng, những chiếc ví da đa
dạng, những chiếc thắt lưng da cao cấp… Những món đồ phụ kiện từ da đủ loại, mẫu
mã đa dạng, chất lượng phong phú, bạn có thể thỏa sức lựa chọn theo sở thích của
mình. Da ở cửa hàng đồ da Leather Factory Outlet được lấy từ da của nhiều động vật,
trong đó phổ biến là da cá sấu và da rắn. Về giá thành thì Leather Factory Outlet là
cửa hàng đồ Thái Lan có mức giá khá “chát”, tuy nhiên về chất lượng luôn khiến các
du khách hài lòng.
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Công viên Hổ Sriracha - Sriracha Tiger Zoo
341 Sông Nongkham, Sriracha, Chonburi, 20110, Thái Lan

Mở cửa chào đón du khách từ năm 1997, Sriracha Tiger Zoo Chonburi là công viên có
số lượng hổ Bengal lớn nhất trên thế giới. Trải rộng trên diện tích 40 hecta là khu vực
sinh sống của những vị “Chúa sơn lâm” cùng hàng chục ngàn “thần dân” hoang dã
khác. Đến thăm công viên này, du khách còn có cơ hội được xem những màn biểu diễn
cực kỳ ấn tượng từ chính các "cư dân" tại đây. Sriracha Tiger Zoo nằm ở Sri Racha,
một thành phố ở vùng ngoại ô Pattaya, ven biển ở tỉnh Chonburi, Thái Lan và cách
Bangkok hoảng 97km (60 dặm). Bắt đầu từ năm năm trước, Sriracha Tiger Zoo đã trở
thành sở thú lớn nhất trên thế giới so với những loại hình tương tự, và cũng là ngôi
nhà cho hơn 200 loài thú lớn. Vườn thú chủ yếu bao gồm 200 con hổ và hơn 10.000 con
cá sấu. Ngoài ra, vườn thú còn có một số loài động vật khác như đà điểu, lạc đà một
bướu (lạc đà Ả Rập), chuột túi và một vài loài chim hiếm khác. Các chương trình thú vị
ở đây có thể kể đến như: đấu vật cá sấu, kenya thể dục nhịp điệu, rạp xiếc tuyệt vời và
giải đua heo... Sở hữu bầu không khí tự nhiên tuyệt vời, nơi đây chắc chắn là một
trong những điểm thăm quan thu hút nhất tại khu vực phía Đông bờ biển với điểm
nhấn là những chú hổ Bengal.

Lưu ý quan trọng
Check in hàng không:
Hướng dẫn viên sẽ giữ vé máy bay và hộ chiếu (còn hạn trên 06 tháng) của quý
khách để giúp quý khách làm thủ tục check in
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Hành lý ký gửi:
Tuỳ theo hãng hàng không
Hành lý xách tay:
Tuỳ theo hãng hàng không nhưng thông thường sẽ không quá 7kg
Lưu ý nhập cảnh tại nước bạn:
Quý khách cần chú ý lắng nghe hướng dẫn của hướng dẫn viên và làm tờ khai nhập
cảnh tại cửa khẩu trước khi nhập cảnh.
Thủ tục xuất nhập cảnh Hải quan Việt Nam:
Quý khách cùng đoàn phải có mặt tại sân bay trước ít nhất 2,5 tiếng để kịp làm thủ
tục xuất nhập cảnh. Xuất trình đầy đủ hộ chiếu, vé máy bay và các giấy tờ liên quan
khi được yêu cầu. Tuân theo mọi quy định kiểm tra và yêu cầu của hải quan và cơ
quan xuất nhập cảnh. Quý khách nên khai báo hải quan trong trường hợp quý
khách mang số lượng tiền mặt quá mức cho phép (5000 USD/khách) hoặc mang theo
các đồ vật quý trị giá trên 300 USD như máy ảnh, máy tính xách tay, trang sức. Nếu
xảy ra tình huống đặc biệt, quý khách bình tĩnh làm theo yêu cầu của hải quan, cơ
quan xuất nhập cảnh và nhờ liên hệ với hướng dẫn viên và trưởng đoàn.
Hộ chiếu:
Khi đi quý khách mang theo hộ chiếu gốc còn giá trị ít nhất 6 tháng kể từ ngày khởi
hành. Quý khách sử dụng hộ chiếu công vụ và hộ chiếu ngoại giao thì khi đi phải
mang theo công hàm. Quý khách cần giữ lại tất cả các giấy tờ được phát sau khi làm
thủ tục xuất nhập cảnh. Trong suốt hành trình, hộ chiếu của quý khách sẽ do hướng
dẫn viên Việt Nam giữ và bảo quản.
Những mặt hàng bị cấm khi xuất nhập cảnh tại nước bạn:
Nghiêm cấm mang theo ma túy hoặc các loại thuốc gây nghiện, văn hóa phẩm đồi
trụy. Người nhập cảnh vào Thái Lan chỉ được phép mang 1l rượu, 200 điếu thuốc lá,
5 cuộn phim để chụp ảnh và ba cuộn băng ghi hình. Ngoài ra, hải quan Thái Lan còn
quy định người nhập cảnh không được mang theo động thực vật quý hiếm.
Những mặt hàng bị hạn chế khi xuất nhập cảnh tại nước bạn:
Mua sắm và hoàn thuế:
Mua hàng tại siêu thị nêm yết giá và trả tiền tại quầy thu ngân thông thường sẽ
không mặc cả. Khi mua hàng tại các gian hàng đơn lẻ, của hàng riêng có người đứng
bán hoặc ngoài chợ, quý khách nên trả giá và chọn lựa thật kỹ lưỡng vì khó để trả lại
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được.
Các mặt hàng khách thường mua tại siêu thị: đồ điện gia dụng (nồi cơm điện, bàn là,
ấm đun nước, máy xay sinh tố, máy cạo râu, lò vi sóng,…), đồ mỹ phẩm: các loại dầu
gội đầu, dầu xả, sữa tắm, kem dưỡng da mặt, tay, toàn thân,… áo phông, quần bò,
quần áo cotton của trẻ em. Đặc biệt là sữa ăn và uống dành cho trẻ em (giá rẻ hơn từ
40 - 50% so với mua tại Việt Nam).
Những mặt hàng mua tại nước ngoài từ 300USD trở lên về tới cửa khẩu Việt Nam sẽ
bị đánh thuế.
Khi mua sắm tại các điểm theo lịch của công ty (Shopping tour), khách hàng thuận
mua vừa bán và kiểm tra kỹ lưỡng hàng trước khi mua. Đại diện những người của
công ty lữ hành như hướng dẫn viên Việt Nam, hướng dẫn viên nước ngoài không có
quyền bắt hoặc ép buộc khách phải mua hàng ở đây. Việc quyết định mua là tuỳ
thuộc vào khách hàng, công ty và hướng dẫn viên không chịu trách nhiệm về giá cả
và lựa chọn chất lượng các mặt hàng trong việc mua sắm này.
Một số các điểm shopping theo lịch như: Trung tâm đá quý, trại rắn. vườn bướm,
khu bán đồ da và kakao, cửa hàng miễn thuế… quý khách có thể vào chỉ để tham
quan, tìm hiểu thêm mà không cần phải mua sắm hàng. Quý khách không được
phép tự ý bỏ những điểm shopping theo lịch trình của công ty.
Trường hợp bị từ chối cấp thị thực:
Thông tin đại sứ quán Việt Nam tại nước bạn:
ĐSQ VIỆT NAM TẠI THÁI LAN
Địa chỉ: 83/1 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand
Điện thoại Tổng đài: (+66 ) 22515838; (+66) 22517202
Email: vnemb.th@mofa.gov.vn
Tiền tệ:
Đồng tiền của Thái Lan là đồng Bath Thái (THB)
Quý khách nên mang dự phòng USD có seri từ 1995 trở lại đây, tiền Việt không sử
dụng được tại Thái Lan. Khi mua sắm nên mang theo một máy tính nhỏ, cẩn thận
khi đưa tiền cho người bán hàng vì có thể bị tráo tiền giả khi mua sắm.
Ổ cắm điện:
Điện 220V - 245V. Trong hầu hết các khách sạn, ổ cắm điện chỉ dùng phích cắm ba
chân vuông. Quý khách nên mang theo ổ chuyển giắc cắm (Adapter).
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Trang phục:
Trang phục gọn nhẹ, phù hợp thời tiết
Điện thoại và các số liên lạc khẩn cấp:
Số điện thoại di động Việt Nam muốn sử dụng quốc tế phải làm thủ tục roaming
(chuyển vùng) tại bưu điện (xin vui lòng liên lạc bưu điện để biết chi tiết).
Gọi điện thoại nội bộ trong các phòng khách sạn từ phòng này sang phòng kia không
mất phí, vui lòng xem tờ giấy hướng dẫn cách gọi đặt trên bàn điện thoại gọi hoặc
hỏi hướng dẫn viên.
Quý khách nên mua thẻ điện thoại hoặc sim quốc tế để gọi về Việt Nam hoặc cài đặt
các phần mềm chat hoặc gọi miễn phí để liên lạc với người thân khi có wifi.
Cách gọi về Việt Nam, ví dụ Hà Nội (024):
Máy cố định : 0084 - 24 - XXXXXXX
Máy di động : 0084 - XXXXXXXXX(X)
Tip khi đi nhà hàng, sử dụng dịch vụ khác:
Tại Pattaya có một bữa ăn tại khách sạn. Các bữa khác khách ngồi ăn theo bàn tròn
thường từ 8 đến 12 khách một bàn (ăn trưa và chiều theo set menu hoặc buffet).
Trong các bữa ăn không bao gồm đồ uống. Quý khách nên cân nhắc tình trạng sức
khoẻ của bản thân khi sử dụng bia và rượu. Hạn chế sử dụng đồ có cồn trong bữa
trưa.
Tại Thái Lan thông thường sử dụng nhiều ớt, các món ăn thường khá cay.
Quý khách có con nhỏ hoặc khó thích hợp với đồ ăn địa phương nên mang theo một
ít ruốc, sữa đóng hộp, đồ ăn liền có sẵn cốc - bát nhựa như cháo, mỳ, phở, bánh đa
ăn liền trong trường hợp không làm quen được với thức ăn địa phương. Đồ ăn để
trong túi nylon đóng gói cẩn thận cho vào hành lý gửi.
Hoa quả ở Thái Lan rất rẻ và ngon như: xoài xanh, măng cụt, ổi, sầu riêng, dứa…
Tiền tip cho Hướng dẫn viên:
3 USD/khách/ngày
Lưu ý đặc biệt khác:
Người Thái Lan có thói quen chắp hai tay trước ngực, không cần phải bắt tay chào
hỏi hoặc chào tạm biệt. Thường trước họ tên của mỗi người đều thêm chữ Khum để
biểu thị sự tôn kính. Người Thái Lan rất kỵ chĩa mũi bàn chân vào người khác, xoa
đầu hoặc chạm vào tay người khác đều bị coi là không có ý tốt. Người Thái cho rằng
tay là cao quý, tay trái không trong sạch cho nên khi tặng vật kỉ niệm cho người
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khác,người Thái Lan đều dùng tay phải để biểu thị sự tôn trọng, con gái phải nhờ
con trai dâng lễ vật cho tăng lữ.
Nên tỏ thái độ kính trọng đối với nhà vua, nữ hoàng và hoàng gia Thái Lan vì đó là
những người mà người Thái rất tôn sùng. Vào sáng sớm và chiều tối, người Thái
thường đọc kinh để tỏ lòng tôn kính đức vua của họ. Nếu có mặt khi người Thái đang
đọc kinh, du khách cần phải có thái độ nghiêm túc theo họ.
Nên ăn mặc lịch sự và gọn gàng ở những nơi linh thiêng như chùa chiền, nhà thờ,
tượng phật,... Nam phải mặc quần áo trang trọng, không mặc quần soọc và không
mang dép lê; Nữ ăn mặc kín đáo lịch sự, không mặc váy ngắn, quần áo mỏng, áo
không cánh tay, quần bó, dép không quai hậu. Nếu vi phạm những quy định này sẽ
không được vào tham quan.
Nghiêm túc thực hiện đúng yêu cầu cùa người hướng dẫn đoàn hoặc hướng dẫn viên
về giờ giấc. Tuân thủ sự hướng dẫn của người dẫn đoàn, không nên tách riêng tại
các điểm tham quan. Nếu cần tách đoàn vì việc riêng phải báo cho trưởng đoàn hoặc
hướng dẫn viên địa phương.
An toàn, an ninh bản thân:
Các khách sạn không chịu trách nhiệm về những vật dụng, đồ đạc quý giá, tiền bạc
để trong phòng khách sạn mà không gửi tại lễ tân.
Ðối với hộ chiếu, giấy tờ quan trọng, tiền mặt và các tài sản cá nhân có giá trị lớn đề
nghị quý khách luôn mang theo bên mình, không để trong phòng khách sạn đề
phòng trường hợp mất cắp.
Thông báo cho hướng dẫn viên khi xảy ra sự việc.
Định nghĩa người cao tuổi:
Quý khách hàng cao tuổi là các khách có tuổi từ 65 trở lên.
Định nghĩa người lớn:
Quý khách hàng người lớn là các khách có tuổi từ 12 trở lên.
Định nghĩa trẻ em:
Quý khách hàng trẻ em là các khách có tuổi từ 2 đến dưới 12 tuổi.
Định nghĩa trẻ sơ sinh:
Quý khách hàng trẻ sơ sinh là các khách có tuổi dưới 2 tuổi.
Giấy xác nhận sức khỏe:
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Quý khách trên 65 tuổi nếu đi du lịch nước ngoài cần phải có giấy chứng nhận sức
khỏe để đi du lịch nước ngoài của cơ quan y tế có thẩm quyền cấp và phải có người
thân khỏe mạnh dưới 60 tuổi đi cùng. Quý khách cũng cần thông báo cho nhân viên
chăm sóc khách hàng của yeudulich.com để được tư vấn.
Quý khách đang mang thai xin vui lòng báo cho nhân viên chăm sóc khách hàng của
yeudulich.com ngay tại thời điểm đăng ký hoặc gọi số (024) 6256 7788 để được tư
vấn thêm thông tin. Vì lý do đảm bảo an toàn sức khỏe cho quý khách, công ty lữ
hành sẽ không nhận khách mang thai từ 7 tháng trở lên.
Thay đổi hành trình:
Lịch trình có thể thay đổi tuỳ thuộc vào tình hình thời tiết, giao thông nhưng vẫn
đảm bảo đầy đủ các điểm tham quan.
Chương trình và giờ bay có thể thay đổi tuỳ theo ngày khởi hành cụ thể.
Thay đổi giá:
Giá có thể thay đổi nếu hàng không thông báo thay đổi mức phụ thu nhiên liệu và lệ
phí sân bay ở các nơi.
Hủy do điều kiện đặc biệt:
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 công ty lữ hành sẽ có 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.
Nếu những trường hợp trên xảy ra, công ty lữ hành sẽ đàm phán với các công ty
cung cấp dịch vụ để hoàn trả chi phí cho khách trong điều kiện có thể (sau khi đã
trừ lại các dịch vụ đã thực hiện) và không chịu trách nhiệm bồi thường thêm bất kỳ
chi phí nào khác.
Hủy do không đủ khách:
Trong trường hợp đoàn không thể khởi hành do không đủ số lượng khách tối thiểu
(tùy thuộc từng đoàn), yeudulich.com sẽ tìm và đặt chỗ cho quý khách sang đoàn
khác cùng hành trình, cùng chất lượng trong ngày gần nhất có thể. Nếu quý khách
không chọn được cặp ngày phù hợp, yeudulich.com sẽ hoàn lại tiền, sau khi đã trừ
chi phí các dịch vụ đã thực hiện (nếu có).
Bảo hiểm người già:
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Quý khách trên 75 tuổi khuyến khích đóng thêm phí bảo hiểm cao cấp (phí thay đổi
tùy theo tour).
Đi cùng trẻ em:
Quý khách nên mang đầy đủ đồ dùng, đồ ăn và thuốc men dành riêng cho trẻ em
nếu đi cùng trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh.
Quý khách liên lạc với công ty lữ hành để hỏi trước về điều kiện mang theo các thiết
bị hỗ trợ khi đi cùng trẻ nhỏ như xe đẩy nếu cần.
Thăm quan và đi lại:
Hành trình chuyến đi thông thường sẽ được lên chương trình từ sáng tới chiều tối,
không có thời gian ngủ/nghỉ trưa tại khách sạn.
Quý khách phải thực hiện đúng yêu cầu về thời gian tập trung. Trong trường hợp
quý khách muộn giờ hoặc không đi theo hướng dẫn của hướng dẫn viên, đoàn sẽ
không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ của quý khách. Quý khách tự chi trả chi phí
phương tiện quay về khách sạn để tập hợp lại với đoàn vào buổi tối hoặc tới điểm
tham quan kế tiếp.
Trong quá trình đi lại, khi mệt hoặc không thể đi theo đoàn, quý khách cần thông
báo cho hướng dẫn viên và trưởng đoàn.
Trong trường hợp lạc đoàn mà không thông thạo khu vực địa phương, quý khách vui
lòng dừng tại điểm bị lạc đoàn ở nơi dễ nhìn để hướng dẫn viên có thể tìm được.
Tuyệt đối không tự ý tách đoàn để đi một mình mà không thông báo với hướng dẫn
viên hoặc trưởng đoàn. Nếu có tách đoàn thì nên đi theo nhóm và mang theo
cardvisit của khách sạn, số điện thoại của hướng dẫn viên địa phương để đảm bảo
an toàn sau khi đã thông báo đầy đủ với hướng dẫn viên hoặc trưởng đoàn.
Các điểm tham quan phần lớn vào 1 cửa và ra bằng cửa khác, vì vậy quý khách nên
tập trung đi theo đoàn để tránh lạc.
Cần tuân thủ mọi quy định của điểm tham quan và pháp luật của nhà nước sở tại.
Nếu ai có nhu cầu làm việc riêng cần thông báo trước cho trưởng đoàn hoặc hướng
dẫn viên.
Mọi thay đổi, góp ý về chương trình cần được thông báo và trao đổi với trưởng đoàn
để bàn bạc thống nhất với cả đoàn. Mọi thay đổi không có trong chương trình quý
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khách phải tự thanh toán.
Thực hiện văn minh trong du lịch sau khi kết thúc chương trình. Quý khách cùng
đoàn nên có khoản tiền thưởng (tùy chương trình) cho phiên dịch viên, hướng dẫn
viên, lái xe và phụ xe.
Chương trình có thể thay đổi thứ tự để phù hợp với sắp xếp của công ty, khí hậu,
điều kiện sức khỏe của cả đoàn và sẽ được trưởng đoàn thông báo mỗi ngày.
Đồ ăn:
Quý khách ăn sáng tự chọn tại các khách sạn.
Quý khách thường ngồi ăn theo bàn tròn từ 8-12 khách một bàn. Bữa trưa và bữa
chiều có thể ăn theo set menu hoặc buffet.
Các bữa ăn thường không bao gồm đồ uống. Quý khách nên cân nhắc tình trạng sức
khỏe của bản thân trước khi sử dụng rượu bia, hạn chế sử dụng đồ uống có cồn
trong bữa trưa.
Quý khách có thể mang theo một số đồ ăn, gia vị Việt Nam như nước mắm chấm,
ruốc để phù hợp với khẩu vị người Việt.
Nếu quý khách có con nhỏ nên mang theo một ít đồ ăn đóng hộp hoặc ăn liền để đề
phòng trường hợp các bé không ăn được đồ ăn địa phương.
Nếu quý khách không ăn được một số loại đồ ăn vì lý do cá nhân, sức khỏe hoặc tôn
giáo, vui lòng báo trước cho công ty lữ hành để có sắp xếp chuẩn bị riêng.
Chi tiêu:
Khi mua hàng tại siêu thị niêm yết giá và trả tại quầy thu ngân, quý khách không
cần mặc cả. Nếu mua hàng ở các gian hàng đơn lẻ, cửa hàng riêng hoặc tại chợ, quý
khách nên trả giá và kiểm tra chất lượng hàng hóa kỹ lưỡng vì thường sẽ không đổi
trả được.
Khi mua sắm tại các điểm theo hành trình của đoàn, quý khách thuận mua vừa bán
và nên kiểm tra kỹ lưỡng hàng hóa trước khi mua. công ty lữ hành và hướng dẫn
viên không chịu trách nhiệm về giá cả, chất lượng mặt hàng và quyết định mua
hàng của quý khách. Đại diện công ty lữ hành cũng như hướng dẫn viên địa phương
không có quyền bắt hoặc ép quý khách phải mua hàng ở các địa điểm này.
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Thị thực nhập cảnh Việt Nam với khách nước ngoài:
Đối với khách nước ngoài hoặc Việt Kiều, khi đi quý khách phải mang theo tờ khai
hải quan đã vào Việt Nam lần 1 và thị thực rời để nhập cảnh khi quay về Việt Nam.
Hộ chiếu của quý khách phải có thị thực nhập cảnh Việt Nam và được ra vào nhiều
lần (multiple entry).
Hành lý:
Vali và hành lý nên đề tên, số điện thoại và địa chỉ rõ ràng để tránh thất lạc hoặc
nhầm lẫn trong quá trình vận chuyển.
Trong hành lý xách tay qua cửa khẩu không được có các loại chất lỏng có dung tích
trên 100ml (nước ngọt, xịt khoáng, nước hoa, dầu gội đầu, mỹ phẩm ...), chất dễ gây
cháy nổ, các loại dao kéo hoặc đồ dùng sắc nhọn như dao ăn, cắt móng tay.
Trong hành lý ký gửi không được để các loại máy ảnh, máy quay phim, chụp hình,
máy tính xách tay. Tuyệt đối không để tiền và đồ đạc trang sức có giá trị trong hành
lý ký gửi.
Quý khách sẽ tự ký gửi hành lý của mình theo quy định của hải quan để đảm bảo an
ninh hàng không và tự chịu trách nhiệm về hành lý của mình.
Hành lý thường sẽ được chuyển thẳng tới điểm cuối cùng của mỗi chặng hành trình.
Hướng dẫn viên sẽ hỗ trợ quý khách trong việc chuyển tiếp máy bay và lấy hành lý
tại điểm cuối.
Quý khách phải tuân theo quy định về trọng lượng và số lượng hành lý của hãng
hàng không, nếu vượt quá mức cho phép, quý khách sẽ phải tự chi trả lệ phí quá
cước.
Lưu trú tại khách sạn:
Khi check in, quý khách xuất trình giấy tờ cá nhân (chứng minh nhân dân với hành
trình nội địa, hộ chiếu có thị thực với hành trình quốc tế). Điền tờ khai nhận phòng,
nhận chìa khóa phòng hoặc thẻ từ.
Khi check out, quý khách check out đúng theo giờ quy định của khách sạn hoặc theo
giờ trong hành trình tour, trả chìa khóa/thẻ từ và thanh toán các phụ phí khác cần
thanh toán nếu quý khách sử dụng các dịch vụ tại khách sạn trong thời gian lưu trú.
Quý khách phải tự chịu trách nhiệm về những vật dụng, giấy tờ tùy thân, đồ đạc quý
giá và tiền bạc để trong phòng khách sạn mà không gửi tại két an toàn của lễ tân.
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Vui lòng kiểm tra các thiết bị có trong danh sách thiết bị trong phòng ngay khi nhận
phòng và báo hỏng hoặc thiếu (nếu có) cho hướng dẫn viên. Nếu không, khi trả
phòng quý khách sẽ phải bồi thường cho các vật dụng hỏng hoặc thiếu mà không
phải do mình gây ra.
Quý khách vui lòng gửi lại chìa khóa/thẻ từ cho quầy tiếp tân khách sạn mỗi khi rời
khách sạn để tránh mất. Nếu mất hoặc làm hỏng chìa khóa/thẻ từ sẽ phải bồi thường
phí làm lại chìa/thẻ.
Gọi điện thoại nội bộ trong khách sạn từ phòng này sang phòng kia hoặc gọi điện
thoại xuống lễ tân không mất phí. Quý khách vui lòng tham khảo tờ giấy hướng dẫn
trên mặt bàn điện thoại hoặc hỏi hướng dẫn viên.
Các loại nước uống để bên ngoài tủ lạnh có dòng chữ Complimentary hoặc Free
được phục vụ miễn phí.
Các loại nước uống, đồ ăn để trong tủ lạnh (mini bar) hoặc đặt trong các giỏ để trên
kệ như các loại đồ ăn vặt đóng gói, hạt điều khô, hoa quả sấy đều phải trả phí.
Đa số các khách sạn đều có dịch vụ PAY tivi (chiếu các loại phim giải trí). Nếu không
xem, quý khách không bấm nút PAY. Còn nếu nhấn nút mà không xem, quý khách
vẫn sẽ phải thanh toán tiền.
Trong một vài khách sạn có sử dụng hệ thống robot minibar (tủ lạnh chứa thực
phẩm tự động). Trong trường hợp đã nhấn nút lấy thực phẩm, quý khách sẽ không
thể hoàn trả lại vì máy đã tự động tính tiền.
Dịch vụ tại khách sạn:
Các khách sạn có thể có thêm các dịch vụ khách như bể bơi, spa, phòng gym, quán
bar, phục vụ bữa sáng tại giường, nhờ gọi taxi,... Quý khách nên hỏi hướng dẫn viên
hoặc quầy lễ tân về chi phí sử dụng các dịch vụ này trước khi dùng.
Giặt là:
Dịch vụ giặt là tại khách sạn thường phải trả thêm phí phục vụ từ 20% - 30%. Quý
khách có thể tự giặt đồ của mình hoặc thuê khách sạn giặt. Nếu bỏ quần áo vào sọt
đồ bẩn trong phòng, khách sạn sẽ tự mang đi giặt và quý khách sẽ phải trả tiền.
An toàn, an ninh bản thân và đoàn:
Quý khách không nên tự ý hút thuốc tại khu vực không cho phép hoặc xả rác nơi
công cộng, tại các điểm tham quan vì sẽ bị phạt tài chính.
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Luôn mang theo cardvisit của khách sạn và số điện thoại hướng dẫn viên bản địa.

Checklist khởi hành
Giấy tờ
Hộ chiếu (Passport)
Thị thực (Visa)
Bảo hiểm du lịch
Bản photo hộ chiếu
Bản photo chương trình tour
Bản in/photo vé máy bay
Bản in/photo các vé khác đã mua
2 ảnh chân dung 4x6 mới chụp trong vòng tối đa 6 tháng
Form làm lại hộ chiếu
Liên Hệ
Lưu liên hệ hotline công ty du lịch
Lưu liên hệ hướng dẫn viên tại Việt Nam
Lưu liên hệ hướng dẫn viên tại nước ngoài
Lưu liên hệ đại sứ quán Việt Nam tại nước ngoài
Lưu các số điện thoại khẩn cấp
Thiết bị điện tử
Kiểm tra điện thoại
Các phần mềm nên cài
Máy ảnh
Pin dự phòng/Powerbank
Ổ cắm điện (tham khảo phần lưu ý riêng trong chương trình tour)
Các loại sạc
Tai nghe
Tiền tệ
Tiền mặt
Thẻ tín dụng
Quần áo
Trang phục theo mùa
Quần áo ngủ
Mũ
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Ô
Giày mềm
Áo mưa
TKhăn tay
Đồ dùng vệ sinh cá nhân (Nếu có nhu cầu)
Bàn chải
Kem đánh răng
Nước súc miệng
Chỉ nha khoa
Sữa tắm
Dầu gội
Sữa rửa mặt
Dầu/nước tẩy trang
Bông tẩy trang
Băng vệ sinh
Dao cạo râu
Kem cạo râu
Máy sấy tóc
Khăn tắm
Đồ dùng cá nhân khác
Đồng hồ
Bình đựng nước cá nhân
Khóa vali
Sức khỏe
Tiêm phòng
Các loại thuốc nên mang
Thông báo chế độ ăn kiêng/tình trạng sức khỏe với công ty du lịch, hướng dẫn viên
Đồ dùng cho em bé (Nếu có nhu cầu)
Quần áo theo mùa
Mũ
Khăn xô
Tất
Bao tay
Yếm
Gối
Chăn
Bình sữa
Sữa bột
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Đồ ăn dặm/nhẹ
Bộ đồ ăn trẻ em
Ty ngậm
Sữa tắm trẻ em
Dầu gội trẻ em
Đồ chơi
Sách/Truyện
Xe đẩy
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