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CHƢƠNG TRÌNH THAM QUAN 
 

ĐIỆN BIÊN – MỘC CHÂU – PÙ LUÔNG – THANH HÓA 
 

-  Thời gian: 6 ngày 5 đêm 

 -  Khởi hành: Ngày 12/12/2022 
 

Ngày 01: TP.HCM – Điện Biên 
7h30: Hƣớng dẫn viên Du lịch Cao Niên đón khách tại cột số 12 Ga Nội địa - sân bay Tân Sơn 
Nhất làm thủ tục chuyến bay QH1592 (9h40-11h50) đi Điện Biên. Đến Điện Biên, xe đón Đoàn 
về khách sạn, ăn trƣa, nhận phòng. 
 

Buổi chiều: Đoàn tham quan: Bảo Tàng Điện Biên, Nghĩa trang A1, Hầm Đờ Cát, cầu 
Mường Thanh, sân bay Mường Thanh, Tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ, ăn tối, 
nghỉ đêm. 
 

Ngày 02: Điện Biên – Mường Phăng 
Buổi sáng: Đoàn ăn sáng tại khách sạn, xe đƣa đoàn đi Mƣờng Phăng tham quan: Khu di 
tích lịch sử Mường Phăng – sở chỉ huy chiến dịch Điên Biên Phủ năm xƣa.. Ăn trƣa. 
Buổi chiều: Đoàn tham quan Bản Che Căn – bản làng xinh đẹp của người Thái Đen.  
Buổi tối: Đoàn ăn tối và tham gia chương trình văn nghệ giao lưu với cộng đồng dân tộc 
Thái Đen.  
20h00: Xe đƣa đoàn về khách sạn nghỉ đêm. 
 

Ngày 03: Điện Biên – Mộc Châu  
Buổi sáng: Đoàn ăn sáng tại khách sạn, trả phòng, khởi hành đi Sơn La tham quan nhà tù 
Sơn La với cây đào Tô Hiệu, ăn trƣa. 
 

Buổi chiều: Đoàn khởi hành đi Mộc Châu tham quan: Đồi chè Mộc Châu, Bản Vặt và Thác 
Dải Yếm. Tham quan Cầu Kính Bạch Long dài nhất thế giới (đƣợc tổ chức kỷ lục Guinness 
công nhận). Nhận phòng, ăn tối, nghỉ đêm tại Mộc Châu. 
 

Ngày 04: Mộc Châu – Mai Châu - Pù Luông 

Buổi sáng: Đoàn ăn sáng tại khách sạn, trả phòng, khởi hành đi Mai Châu tham quan Bản 
Lác – tìm hiểu bản sắc văn hóa của dân tộc Thái, dùng cơm trƣa tại bản, thƣởng thức các 
món ăn địa phƣơng với ngƣời Thái. 
 

Buổi chiều: Đoàn khởi hành đi Pù Luông, dọc đƣờng Đoàn dừng chân ghi lại những tấm hình 
tuyệt đẹp với những thửa ruộng bậc thang, những bản làng của đồng bào dân tộc Mƣờng; 
Thái… 
 

Ngày 05: Pù Luông – Thanh Hóa 
Buổi sáng: Đoàn dậy sớm tận hƣởng không khí trong lành tại Pù Luông, ăn sáng tại khách 
sạn. Đoàn khởi hành lên Pù Luông: tham quan Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông lƣu giữ 
những giá trị cảnh quan thiên nhiên phong phú với sự đa dạng về các loại động – thực vật. 
Tìm hiểu nét văn hóa đặc sắc của cộng đồng dân tộc Thái. Tiếp tục chiêm ngƣỡng Thác Hiêu 
– một trong những thác nƣớc đẹp nhất Thanh Hóa. Đoàn đƣợc chiêm ngƣỡng cảnh núi non 
hùng vĩ ở nơi đây với hình ảnh “núi ấp ôm mây, mây ấp núi”, những ngôi nhà sàn ngƣời dân 
tộc Thái nằm ẩn mình, thấp thoáng dƣới chân núi, những thửa ruộng bậc thang xanh mƣớt. 
11h00: Đoàn trả phòng, ăn trƣa. 
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Buổi chiều: Đoàn khởi hành đi Thanh Hóa ghé tham quan Suối Cá Thần Cẩm Lương, Đoàn 
sẽ đƣợc ngắm hàng nghìn chú cá kì lạ với những hình thù rất đẹp: lớp vảy phía trên lƣng màu 
sẫm, có chấm đỏ, môi phớt hồng… và đƣợc nghe những câu chuyện kì bí về suối cá thần. 
Tiếp tục tham quan Động Đăng – Động cách Suối cá thần Cẩm Lƣơng khoảng 200m, bên 
trong Động có vô vàn nhũ đá nhiều màu, hình thù khác nhau, ôm vách động và vòm động rũ 
xuống trông giống chốn “bồng lai tiên cảnh”. Tiếp tục tham quan Khu Di tích lịch sử Quốc 
gia đặc biệt Lam Kinh. Nơi đây là quê hƣơng đất tổ nhà Lê – nơi sinh ra anh hùng dân 
tộc Lê Lợi, nơi phát tích cuộc khởi nghĩa Lam Sơn lừng lẫy chiến công thế kỷ XV. Đến thành 
phố Thanh Hóa nhận phòng, ăn tối, nghỉ đêm. 
 

Ngày 06: Thanh Hóa – Tp.HCM 
Buổi sáng: Đoàn ăn sáng tại khách sạn, trả phòng, xe đƣa Đoàn đi tham quan Thành Nhà 
Hồ - Di sản Văn hóa Thế giới. Đoàn tham quan biển Sầm Sơn, Đền Độc Cước và Hòn 
Trồng Mái, ăn trƣa. 
 

Buổi chiều: Xe đƣa Đoàn ra sân bay Thanh Hóa làm thủ tục chuyến QH1173(16h00-18h00) 
bay về TpHCM. Đến sân bay Tân Sơn Nhất. Kết thúc chƣơng trình tham quan. 

 (Thứ tự chƣơng trình có thể thay đổi nhƣng vẫn đảm bảo đủ điểm tham quan) 
 

GIÁ TOUR TRỌN GÓI: 9.500.000 VNĐ/khách 
 

Giá tour bao gồm: 
- Vé may bay của hãng Bamboo Airways khứ hồi (bao gồm 20kg hành lý ký gởi và 7kg xách tay). 
- Xe tham quan theo chƣơng trình. 
- Vé vào cổng các điểm tham quan theo chƣơng trình. 
- Vé Cầu kính Bạch Long: 650.000đ. 
- Chƣơng trình giao lƣu với đồng bào dân tộc Thái. 
- Ăn uống theo chƣơng trình: 05 buổi ăn sáng và 11 buổi ăn chính. 
- Lƣu trú: khách sạn tiêu chuần 3 sao. 
- Nón du lịch. Nƣớc tinh khiết  01 chai 0.5 lít/ khách/ ngày. 
- Hƣớng dẫn viên du lịch và Nhân viên y tế phục vụ Đoàn. 
- Bảo hiểm du lịch mức bồi thƣờng tối đa 30.000.000VNĐ/khách. 
 

Giá tour không bao gồm:  
 - Chi phí cá nhân ngoài chƣơng trình. 
 - Phụ thu phòng đơn: 2.100.000đ/khách (với trƣờng hợp 01 khách ở 01 phòng). 
 

GIÁ TOUR TRẺ EM: 
- Trẻ em dƣới 02 tuổi: 10% giá tour(bao gồm vé máy bay). 
- Trẻ em từ 02 đến dƣới 06 tuổi: 50% giá tour(bao gồm vé máy bay, ghế ngồi). 
- Trẻ em từ 06 đến dƣới 12 tuổi: 80% giá tour(bao gồm vé máy bay, ghế ngồi, ăn, tham quan) 
- Trẻ em từ 12 tuổi trở lên: 100% giá tour nhƣ ngƣời lớn. 
 

Ghi chú: Khi tham gia chƣơng trình tour, Quý khách vui lòng mang theo hành lý gọn nhẹ. Giấy tờ tùy 
thân (CMND hoặc Hộ chiếu). Giấy khai sanh đối với trẻ em. 

 
HÂN HẠNH ĐƢỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH 

 


