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NỘI DUNG CHƢƠNG TRÌNH 

“Du lịch trải nghiệm ngành Công tác xã hội tại 

Bangkok, Thái Lan” 

 

1. Mục đích – Ý nghĩa 

- Nhằm tạo điều kiện cho những người làm việc trực tiếp với cộng đồng, các 

em sinh viên học ngành CTXH có cơ hội tiếp cận với một số mô hình phù 

hợp tại nước bạn để giao lưu, học tập và chia sẻ kinh nghiệm nâng cao tay 

nghề thêm yêu nghề, cống hiến và dấn thân phục vụ cộng đồng ngày càng tốt 

hơn góp phần phát triển con người, phát triển xã hội. 

- Thúc đẩy các ý tưởng sáng tạo, tăng cường khả năng tư duy và tinh thần xã 

hội thông qua các đề tài/ dự án thu hút đầu tư để tạo ra những sản phẩm có 

giá trị đóng góp cho xã hội. 

 

2. Thời gian 

- Chuyến đi 6 ngày 5 đêm 

- Dự kiến ngày đi: 21/05/2015,  ngày về: 26/05/2015. 

 

3. Đối tƣợng tham gia chƣơng trình 

- Những người đang học và làm nghề CTXH  

- Các giáo dục viên đang làm việc tại các mái ấm và nhà mở, các tổ chức xã 

hội được ưu tiên 

- Những người quan tâm đến ngành CTXH được khuyến khích. 

 

4. Điều kiện đƣợc hỗ trợ kinh phí tham dự chƣơng trình 

4.1. Mức hỗ trợ 30% dành cho tất cả những người đang học hoặc làm nghề 

CTXH. Ưu tiên các tổ chức, cá nhân tham gia chương trình/ dự án của 

TT.Tương Lai trong 3 năm qua (20 xuất). 

4.2. Mức hỗ trợ 50% dành cho các cá nhân làm việc trực tiếp với các đối 

tượng thụ hưởng thời gian công tác trên hai năm liền kề trong một tổ 

chức xã hội (gắn bó và dấn thân) và tham gia tích cực trong các 

chương trình hoạt động của Trung tâm Tương Lai trong 3 năm qua (8 

xuất). 

4.3. Mức hỗ trợ 100% dành cho các cá nhân đoạt giải đặc biệt hoặc giải 

nhất cuộc thi thiết kế thiệp đấu giá chương trình "Hạnh phúc trao tay"  



 

trao "Học bổng nghề cho tương lai" của Trung tâm Tương Lai (1 xuất). 

Cá nhân có đóng góp tích cực vào sự phát triển của Trung tâm Tương 

Lai trong thời gian qua (2 xuất). 

 

5. Lịch trình dự kiến 

- Thăm, tìm hiểu và làm việc tại Viện tổ chức Phát triển cộng đồng (CODI) 

- Giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm với nhóm kiến trúc sư cộng đồng  

- Đi thực địa một  tổ chức làm Phát triển cộng đồng 

- Quan sát, học tập mô hình doanh nghiệp xã hội 

- Thăm một tổ chức làm việc với trẻ em, thanh thiếu niên 

- Tham quan, du lịch khám phá văn hóa, di tích lịch sử … đất nước Thái 

NGÀY LỊCH TRÌNH 

  

NGÀY 01  

 

HO CHI 

MINH  

- 

BANGKOK  

(Ăn tối) 

 

 14:30 Tập trung tại sân bay Tân Sơn Nhất đáp máy bay đi 

BANGKOK trên chuyến bay VJ805 lúc 17:15. 

 18:45 Đến sân bay Suvarnabhumi, xe & hướng dẫn Thái 

Lan đón đoàn. 

 Ăn tối tại nhà hàng địa phương. Xe đưa đoàn về khách sạn 

nghỉ ngơi.  

 Tự do khám phá Bangkok về đêm 

 Nghỉ đêm tại Bangkok. 

 

 

NGÀY 02  

 

BANGKOK 

-  

TP BIỂN 

PATTAYA 

 

(Ăn sáng /trưa 

/tối) 

 

 Ăn sáng tại khách sạn và sau đó 

làm thủ tục trả phòng.  

 Tham quan Chùa Phật Vàng – 

Golden Buddha Temple nơi có 

bức tượng Phật bằng vàng nặng 5 

tấn nổi tiếng linh thiêng có lịch sử 

hơn 700 năm từ thời kỳ Sukhothai  

 Tham quan, ăn trưa Buffet 

hấp dẫn trong khu Safari World. 

Sau đó, tham quan vườn thú 

hoang dã Safari World - Nơi có 

hàng ngàn loài động vật quí hiếm 



 

được nuôi trong môi trường thiên nhiên như những chú 

hươu cao cổ, hàng trăm loài vẹt đủ sắc màu… Xem chương 

trình biểu diễn của cá heo, hải cẩu, chim, tại Marine Park 

đặc biệt vơi chương trình Điệp Viên 007 hoặc Cowboys do 

các diễn viên phương Tây biểu diễn. 

 Xe  khởi hành đi Pattaya. 

 Ăn tối tại nhà hàng địa phương, nhận phòng khách sạn. 

 Tự do khám phá Pattaya về đêm. 

  Nghỉ đêm tại Pattaya. 

 
 

NGÀY 03 

 

TP BIỂN 

PATTAYA 

 

(Ăn sáng/ trưa/ 

tối) 

 

 Ăn sáng tại khách sạn, tham quan Đảo San Hô Coral 

Island, tự do khám phá, thư giãn hoặc tắm biển và tham gia 

các trò chơi giải trí lý thú như nhảy dù, lướt ván, lướt sóng 

bằng cano, thuyền chuối hoặc thám hiểm đáy dại dương (Chi 

phí tự túc). 

 Trở vào đất liền, về khách sạn 

ăn trưa và nghỉ ngơi. 

 Buổi chiều, tham quan một 

tổ chức làm việc với trẻ em, 

thanh thiếu niên hoặc một tổ 

chức trong cộng đồng. 

 Tham quan và chup̣ hình taị  

Trân Bảo Phật Sơn - là tượng phật dát vàng được khắc trên 

núi, do đích thân thái tử cho người bạt cả nửa quả núi đá, 

khắc lên một bức tượng cao 130 mét tặng cho vua cha nhằm 

hồi hướng cho vua cha lúc ông được 72 tuổi, tròn 6 con 

giáp.  

  Tham quan Vƣờn Nho Silver 

Lake – một cánh đồng nho rộng 

lớn nổi tiếng với rất nhiều loài 

hoa, vườn bầu – vườn bí khổng 

lồ. 

  Tham quan Tòa Nhà Tỷ Phú 

– một trong những công trình 

kiến trúc hoành tráng & tốn kém 

bậc nhất Thailand. 

 Ăn tối, thưởng thức chương 

trình biểu diễn nghệ thuật Alcazar Cabaret Show, chương 

trình hội tụ dàn diễn viên, nghệ sĩ chuyển đổi giới tính trình 



 

diễn các tiết mục hoành tráng, độc đáo của nhiều quốc gia 

trên thế giới … 

 

NGÀY 04 

 

TP BIỂN 

PATTAYA 

- 

BANGKOK 

 

(Ăn sáng/ trưa/ 

tối) 

 

 Ăn sáng tại khách sạn, làm thủ tục trả phòng và khởi hành 

trở về thủ đô Bangkok.  

 Trên đường đi sẽ tham quan: Trung Tâm Yến Huyết 

Hoàng Gia – Honey Center & Bird Nest – Vƣờn Bƣớm; 

Cửa hàng Thổ Sản Thailand. 

 Ăn trưa. 

 Tham quan Trại Rắn – Snake Farm: xem biểu diễn xiếc 

rắn, bắt rắn độc bằng tay không, ngậm đầu rắn hổ mang 

bằng miệng...và nghe các dược sĩ giới thiệu công dụng của 

các lọai thuốc được chiết xuất từ rắn …Cửa hàng đồ da – 

nơi trưng bày các sản phẩm bằng da thuộc nổi tiếng tinh xảo 

của Thailand. 

 Về đến Bangkok, tham quan 

Tƣợng Phật Bốn Mặt & thỏa sức 

mua sắm tại khu trung tâm thương 

mại sầm uất của Bangkok: Big C, 

Central World, Pratunam market... 

 Gặp gỡ và giao lƣu với nhóm 

kiến trúc sƣ cộng đồng tại Bangkok 

 

 

NGÀY 05 

 

MEETING 

DAY 

(Ăn sáng/ tối) 

 

 Ăn sáng tại khách sạn. 

 Buổi sáng, tìm hiểu về viện tổ chức Phát triển cộng đồng 

(CODI). Tham quan học tập chia sẻ kinh nghiệm. 

 Thăm một tổ chức (Doanh nghiệp xã hội) 

 Buổi chiều, thăm một Trung tâm nuôi dạy trẻ em 

thanh thiếu niên. 

    Ăn tối tại nhà hàng địa phương. Xe đưa về khách sạn 

nghỉ ngơi. 



 

 

NGÀY 06 

 

BANGKOK 

- 

HO CHI 

MINH 

 

  (Ăn sáng) 

 

 Ăn sáng tại khách sạn và  làm thủ tục trả phòng. 

 Tham quan Cung Điện Annata Samakhom – Cung 

Điện bằng cẩm thạch được vua Rama V xây dựng theo kiến 

trúc Italy thời Phục hưng. Bên 

trong cung điện là những tuyệt 

tác về chạm khắc gỗ, tạo tác vàng 

bạc đá quý, tranh thêu vô cùng tỉ 

mỉ, công phu từ những đôi tay 

lành nghề của các nghệ nhân tạo 

nên những tác phẩm tuyệt vời 

cho Hoàng Gia Thailand. 

 Tham quan & dạo thuyền 

trên dòng sông Chao Pharaya 
huyền thoại, xem thuyền Rồng 

của Nhà Vua & xem hiện tượng cá nổi trên sông. 

 Cơm trưa tự túc & tự do tham quan mua sắm cho đến giờ 

xe đưa đoàn ra sân bay Suvarnabhumi. Tập trung làm thủ 

tục xuất nhập cảnh đáp máy bay về TP.Hồ Chí Minh trên 

chuyến bay VJ806 lúc 19:55 .  

 21:30 về đến sân bay Tân S ơn Nhất . Kết thúc chương 

trình. 

 

6. Những điều cần lƣu ý:  

CHUYẾN BAY THAM KHẢO: VIETJEJAT AIR 

1 VJ 805  21MAY   SGNBKK   1715  1845   

2 VJ 806  26MAY   BKKSGN   1955  2130  

 

- Tiêu chuẩn khách sạn:  3 sao, khách sạn mới và vị trí trung tâm 

- Tiêu chuẩn bữa ăn: 8 món một bữa 

- Tiêu chuẩn xe: 45 chỗ, đời mới, máy lạnh 

- Bảo hiểm Du lịch nước ngoài 24/24 

- Tham dự viên vui lòng sắp xếp đăng ký và đóng phí trước 30 ngày. 

- Ban tổ chức không có trách nhiệm hoàn trả chi phí cho bất kỳ lý do nào vì đã 

thanh toán phí đặt dịch vụ với đối tác. 



 

- Ngày khởi hành có thể thay đổi do các điều kiện khách quan. 

- Các chuyến bay phụ thuộc vào hãng hàng không nên một số trường hợp giờ bay 

sẽ thay đổi mà không được báo trước. Thứ tự các điểm tham quan trong chương 

trình có thể thay đổi tùy tình hình thực tế nhưng vẫn bảo đảm tham quan đầy đủ 

như trong chương trình. 

- Tham dự viên cam kết tự chịu trách nhiệm về sức khỏe và rủi ro. Tham dự viên 

từ 70 tuổi trở lên yêu cầu phải có giấy xác nhận đầy đủ sức khỏe để đi du lịch 

nước ngoài của Bác sĩ. 

- Chương trình không phù hợp cho các tham dự viên là người khuyết tật hoặc 

đang mang thai từ 5 tháng tuổi trở  lên. (Hành trình không tiếp cận) 

- Trong trường hợp bất khả kháng do thời tiết, thiên tai, đình công, bạo động, phá 

hoại, chiến tranh, dịch bệnh, chuyến bay bị trì hoãn hay bị hủy do thời tiết hoặc 

do kỹ thuật... dẫn đến chương trình không thể thực hiện tiếp tục được, Ban tổ 

chức không chịu trách nhiệm bồi thường . 

- Khách sạn 2 người một phòng do BTC sắp xếp trước. (Ngày họp đoàn diễn ra 

trước ngày khởi hành một tuần, Ban tổ chức có trách nhiệm thông báo cho tham 

dự viên thông tin liên quan đến chuyến đi) 

 

 


