
Nhập Gia Không Tùy Tục… 
 
Nhiều du khách Việt ra nước ngoài vẫn mang theo cách hành xử “làng xã” làm muối mặt hướng dẫn viên. 
Một bà khách, kế toán trưởng của một công ty, đến Singapore thèm ăn sầu riêng đã mang về khách sạn một 
hộp to. Khách sạn đã có biển thông báo vào cấm tuyệt đối không được mang sầu riêng vào phòng thế mà bà 
ta cứ thản nhiên mang vào phòng để ăn rồi vứt hột vào thùng rác. Nhân viên khách sạn biết được liền nhắc 
nhở và phải phun thuốc khử mùi…Nhưng ngày hôm sau, bà này lại tiếp tục mang về ăn. Đến ngày trả phòng, 
khách sạn tính 500 đồng tiền phạt thì bà này giãy nảy la hét om sòm trong khách sạn: “phòng tôi thuê, tôi 
muốn làm gì trong phòng là quyền của tôi….”. Cãi không được bà ta đành trả tiền phạt. 
 
Có ông khách kia đến ở một khách sạn ở Thái Lan đã bị phạt 1.500 baht vì làm bẩn khăn tắm. Ông này đã 
dùng khăn tắm của khách sạn để lau giày, xi-ra bết chặt vào khăn, làm hỏng khăn của khách sạn.  
 
Lại có một vị quan chức tỉnh đi sang Singapore du lịch, nhà hàng đã yêu cầu khách không được mang rượu 
vào nhưng ông này đã đổ rượu vào chai nước và ung dung ngồi uống cùng các bạn ông. Vòng đầu không ai 
biết, đến vòng thứ hai ông nổi hứng đứng lên cụng ly. Nhân viên nhà hàng liền lại nhắc nhở ông ta không 
được uống rượu trong nhà hàng. Ông và các bạn cứ phớt lờ nên quản lý nhà hàng đến nhắc lần nữa. Ông lên 
giọng chửi bằng tiếng Việt. Người quản lý tuy không hiểu nhưng liền cầm chai rượu vứt vào thùng rác. 
 
Bữa ăn sáng kiểu Mỹ trong khách sạn đơn giản chỉ có trứng, thịt hun khói hay xúc xích, bánh mì nướng, mứt, 
bơ, pancake, nước hoa quả, trà, cà phê… Đối với nhiều du khách đến từ Việt Nam nhiều người không thích. 
Một nhóm quan chức Việt Nam đã không chấp nhận ăn như thế và chửi anh dẫn đường người Việt: “Trong 
đời tao chưa bao giờ phải ăn dở như vầy, ngay cả hồi tao du học ở Nga cực khổ mà vẫn ăn khá hơn. Sao 
mày không cho tụi tao ăn phở?” rồi bắt cả đoàn lên xe đi ăn phở ở tiệm. Người dẫn đường đã phải lấy tiền túi 
ra trả cho khoản ăn sáng không tính trước này. 
 
Sau khi ăn phở xong người này nói với người dẫn đường: “bạn tao nói ở New York có tòa nhà gì cao lắm, cho 
tao đến đó đi”. Tuy không có trong chương trình nhưng Hướng dẫn viên cũng đưa đoàn khách đến đó. Khi 
đến nơi chính ông này lại tuyên bố: “Có mẹ gì trên đó đâu mà phải mất tiền lên xem!” Một lần khác đang đi 
trên xa lộ xe chẳng may bị trục trặc, phải nằm chờ được cứu cấp. Thế là khách nhao nhao đòi xuống xe chụp 
hình mà hướng dẫn viên nhất định không cho xuống vì có thể bị tai nạn và luật ở đây không cho hành khách 
xuống, thế là cả đoàn chửi bới đòi thay hướng dẫn viên…!!! 
 
Nhiều đoàn khách ra khỏi VN là đòi ăn ngay cơm Việt, hoặc tìm nhà hàng Tàu chứ không dùng cơm địa 
phương. Nhiều hướng dẫn viên phải tranh thủ đến chợ mua rau, cà chua, trứng… về nhà hàng đưa cho ông 
đầu bếp chút tiền để nhờ làm vài món ăn truyền thống như rau luộc, canh dầm cà chua, trứng chiên, thịt 
luộc… Có khách còn kêu ca, “sao nó không chặt con gà ra, nửa kho mặn, nửa luộc cho mình chấm muối?     
Sao sang tới Mỹ rồi mà ăn uống khổ thế này!”. 
 
Nhiều du khách từ Việt Nam ăn tham quá, ăn buffet, nhà hàng gắn bảng cho thực khách biết sẽ bắt phạt nếu 
lấy đồ ăn mà không ăn hết. Thực khách Việt vừa chen ngang vừa tham lam lấy một đĩa đầy ú hụ thức ăn để 
rồi cuối cùng ăn không hết. Họ bèn trút hết vào nồi lẩu rồi lấy khăn giấy phủ lên để tránh những cặp mắt khó 
chịu của mọi người xung quanh! 
 
Du khách Việt đi du lịch thường thích chụp hình, đi shopping… ít người muốn tìm hiểu nơi mình đến có gì đặc 
biệt về văn hóa lịch sử. Một lần đến Rome (Ý) khi nghe đến Vatican, cả đoàn nhao nhao đòi đến ngay. Xe đến 
Thánh Đường St Peter, nhiều người xuống chụp hình. Thấy một vài người ở lại trên xe không chịu xuống 
hướng dẫn viên mời xuống đi thăm viếng, nhóm người trên xe nói vọng xuống: “ Chúng taoi có đạo đâu mà 
vào nơi đó, ngồi đây chụp hình là được rồi!”. 
 
Đọc phần trên bạn có thấy buồn lòng không? 
 
 


