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Thời lượng chương trình: 05 ngày (Cuối tuần – Bay ngày Thứ 5) 

 

Lịch khởi hành dự kiến: ngày 02 – 06 / 02 / 2023  

 

Nội dung chương trình: Tham gia khai giảng trường Đại học Bangkok, giao lưu với sinh viên 

quốc tế, tham dự lớp học thử &Tour trải nghiệm Bangkok, Thái Lan 

 

Số lượng người tham gia: Ít nhất 12 người/ Nhóm 

 

Ngày 1: Thứ 5 – HCMC - Bangkok (Tham quan trường Đại học Bangkok) 
07h30: Tập trung trước cổng khởi hành của hãng bay Air Asia ở sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất 

09h45: Xuất phát trên chuyến bay FD657 từ HCM đến Sân bay Quốc tế Don Mueng, Thái Lan 

11h30: Đến sân bay Quốc tế Don Mueng 

13h30: Di chuyển đến Đại học Bangkok và ăn trưa tại Căn tin của Trường 

14h30: Tham quan khu đại học – Khoa Quản trị Nhà hàng và Khách sạn + Nghệ thuật ẩm thực 

16h00: Tham quan khu đại học– Khoa Nghệ thuật giao tiếp, Truyền thông sáng tạo & Đồ họa máy tính 

17h00: Đại học Quốc Tế BangKok (Khoa Makerting, Kinh doanh và Doanh nghiệp) 

18h00: Di chuyển về khách sạn & nhận phòng 

19h00: Ăn tối – tiệc buffet BBQ tại Future Park Rangsit - Ở tại khách sạn Rangsit Grand Condo hoặc 

PP tại khu vực Rangsit và sau đó Nghỉ ngơi tự do  

 

 

 

 

 

 

 



 

🏢  Trung tâm Đào tạo và Hợp tác Quốc tế 

International Training and Cooperation Center 

Phòng C.006 

☎  028.3838.1859 - 028.3997.2338 

📧 itcc@sgu.edu.vn 

 

Ngày 2: Thứ 6 - Trải nghiệm lớp học thử tại Đại học Bangkok 

 

07h30: Ăn sáng ở ABF Box tại Khách sạn 

09h00: Tham gia lớp học tại Đại học Bangkok 

12h00: Ăn trưa tại Căn tin Trường 

13h00: Tham gia lớp học thử và/hoặc tham gia các hoạt  

động cùng với sinh viên Đại học Bangkok 

16h00: Trở về Khách sạn 

18h00: Ăn tối tại các nhà hàng địa phương - Ở tại khách sạn 

Rangsit Grand Condo hoặc PP tại khu vực Rangsit  

và sau đó Nghỉ ngơi tự do  

 

 

 

Ngày 3: Thứ 7 - Tham quan & dã ngoại chiêm ngưỡng con người và cuộc sống thực tế tại 

Thái Lan 

 
08h30: Ăn sáng ở ABF Box tại Khách sạn 

09h30: Sinh viên Việt Nam đang học ở Đại học Bangkok dẫn đoàn tham quan các khu vực sinh hoạt & 

Ký túc xá xung quanh Đại học 

12h00: Ăn trưa ở Nhà hàng Thai Boat Noodle tại Klong 2, Rangsit 

13h00: Tiếp tục chương trình tham quan và trải nghiệm cuộc sống tại Bangkok: BTS, Tàu hỏa, Metro, 

Xe buýt và Thuyền… 

17h00: Ăn tối tại thành phố Bangkok, ngay trung tâm thủ đô Thái Lan - Ở tại khách sạn Rangsit Grand 

Condo hoặc PP tại khu vực Rangsit và sau đó Nghỉ ngơi tự do 
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Ngày 4: Chủ nhật - Tham quan & đi dạo tự do 
 

07h30: Ăn sáng tại khách sạn 

08h30 – 22h00: Trải nghiệm du lịch Bangkok  

Sau khi đã được hướng dẫn cách sinh hoạt từ các 

sinh viên Việt Nam tại Bangkok, Thái Lan, hôm 

nay sẽ là ngày mà các bạn sẽ tự mình khám phá, 

trải nghiệm, thực hành thực tế về những gì đã học 

được ở Thái Lan trong các ngày vừa qua 

Ở tại khách sạn Rangsit Grand Condo hoặc PP tại 

khu vực Rangsit và sau đó Nghỉ ngơi tự do 

Trip đề xuất cho bạn: Chatuchak Market (Chợ mở 

vào Thứ 7 và Chủ nhật) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày 5: Thứ 2 – Tạm biệt Bangkok mình về Hồ Chí Minh nhé! 
 

07h30: Ăn sáng tại khách sạn 

12h00: Trả phòng và ăn trưa 

13h00: Shopping tại Future Park và Jae Leng Mall 

16h00: Tập trung trước cổng khởi hành của hãng bay Air Asia ở sân bay quốc tế Don Mueng. Ăn tối 

tại sân bay 

19h25: Xuất phát trên chuyến bay FD658 từ Bangkok đến Sân bay Tân Sơn Nhất 

21h05: Đến Hồ Chí Minh & Kết thúc hành trình. 
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Phí tham gia chương trình trọn gói:   9.900.000 đ / 1 sinh viên  

Chi phí bao gồm: 

1. Ăn ở tại Rangsit Grand Condo hoặc PP Hotel (02 người/01 phòng) 

2. Phí Người dẫn đoàn / Hướng dẫn viên người Thái  

3. Di chuyển trong khu vực theo lịch trình cùa chương trình 

4. Phí vào cổng tham quan theo lịch trình 

5. Các bữa ăn theo lịch trình 

6. Nhân viên hỗ trợ IDC  

7. Các chương trình, hoạt động và lớp học thử tại Đại học Bangkok 

8. Chứng nhận tham gia chương trình do Đại học Bangkok cấp. 

Phí không bao gồm: 

1. Vé máy bay và hành lý 

2. Bảo hiểm du lịch  

3. Chi phí cá nhân khác 

4. Phụ phí nếu ở 01 người 01 phòng = 50 USD/01 khách 

LƯU Ý: Nếu sinh viên có vấn đề sức khỏe hoặc yêu cầu thức ăn đặc biệt, vui lòng thông báo trước 

 

 
 

Thành công của bạn là thành công của chúng tôi! 


