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CHƢƠNG TRÌNH THAM QUAN 
 

NGHỆ AN - VIÊNG CHĂN – VĂNG VIÊNG - LUANGPRABANG – 
XIÊNG KHUANG 

 

-  Thời gian: 6 ngày 5 đêm 
-  Khởi hành: Ngày 29/9/2022  
 

Ngày 01: Tp.HCM – NGHỆ AN 
6h30: Hƣớng dẫn viên Du lịch Cao Niên đón khách tại cột số 12 - Ga đi nội địa, sân bay Tân 
Sơn Nhất làm thủ tục chuyến bay VN1260(8h10-10h05) đi Nghệ An. Đến sân bay Vinh xe đón 
Đoàn về khách sạn nhận phòng, ăn trƣa. 
 

Buổi chiều: Đoàn tham quan quê ngoại và nội Bác Hồ: Làng Hoàng Trù, Làng Kim Liên. 
Tiếp tục tham quan Khu di tích quốc gia đặc biệt Đại Thi Hào Nguyễn Du. Ăn tối, nghỉ đêm 
tại Tp.Vinh. 
 

Ngày 02: Tp.HCM - Tp.VINH – VIÊNG CHĂN 
Buổi sáng: Đoàn ăn sáng, trả phòng, khởi hành đi Lào theo đƣờng Quốc Lộ 8A, đoàn băng 
qua dãy Trƣờng Sơn, Đoàn dừng chân chụp hình tại “Đỉnh Thạch Lâm Thu Nhỏ” ngắm 
thuỷ điện Nậm Thơn. Ăn trƣa. 
 

Buổi chiều: Đoàn làm thủ tục xuất nhập cảnh qua Biên Giới Việt-Lào, tiếp tục hành trình đến 
Viêng Chăn nhận phòng, ăn tối, nghỉ đêm. 
 

Ngày 03: VIÊNG CHĂN – VĂNG VIÊNG  
Buổi sáng: Đoàn ăn sáng tại khách sạn, trả phòng, xe đƣa đoàn đi tham quan và Cầu Tài 
Lộc tại Chùa Mesirmuang linh thiêng nhất Thủ đô Viêng Chăn; Chùa vàng Thạt Luổng - 
biểu tƣợng Phật Giáo đất nƣớc Lào đƣợc Unesco công nhận Di sản văn hóa thế giới, tham 
quan Khải Hoàn Môn - Patuxay toạ lạc trên Đại lộ Lanxang (Triêụ Voi). Tiếp tục tham quan 
Công viên các tượng Phật. Ăn trƣa. 
 

Buổi chiều: Đoàn khởi hành lên Văng Viêng - Thiên đƣờng du lịch Tây ba lô, tham 
quan,chụp hình cầu treo, cảnh hoàng hôn trên dòng sông Nam Song. Nhận phòng, ăn tối.  
Buổi tối: Đoàn tự do khám phá phố đi bộ Walking street hoặc khám phá khu ẩm thực đƣờng 
phố. Nghỉ tại Văng Viêng. 
 

Ngày 04: VĂNG VIÊNG – LUANGPRABANG  
Buổi sáng: Đoàn ăn sáng, khởi hành đi Cố Đô Luangprabang được Unesco công nhận Di 
sản văn hóa thế giới 1995. Ăn trƣa. 
 

Buổi chiều: Đoàn tham quan Hoàng cung của cố đô Lào; Bảo tàng quốc gia – Nơi lưu 
trữ nhiều hiện vật quý hiếm của đất nước Lào; Chùa Xiêng Thong; chinh phục núi 
Phousi, viếng chùa Mai - nơi có thể ngăm toàn cảnh cố đô Luangprabang hiền hoà. Ăn tối, 
nghỉ đêm. 
 

Ngày 05: LUANGPRABANG – XIÊNG KHUANG  
Buổi sáng: Đoàn có thể dậy sớm chiêm ngƣỡng đoàn sƣ sãi đi khất thực, ăn sáng, trả 
phòng, khởi hành đi tham quan thác Kuang Shi - thác nƣớc đẹp nhất đất nƣớc Triệu voi, 
xuyên qua cánh rừng gỗ Giá Tị, tham quan Khu bảo tồn Gấu – động vật hoan dả Lào … 
Đoàn dùng cơm trƣa với hƣơng vị ẩm thực truyền thống Lào. 
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Buổi chiều: Đoàn khởi hành đi cao nguyên Xiêng Khuang, ghé chợ dân tộc Ngã Ba Phu 
Khun, nơi bày bán các nông sản đặc trƣng của ngƣời Lào Sủng. Đến Phonsavan - đoàn 
nhận phòng khách sạn, ăn tối và nghỉ đêm tại Cao Nguyên Xiêng Khuang. 
 

Ngày 06: XIÊNG KHUANG – VINH – TP.HCM 
Buổi sáng: Đoàn ăn sáng, trả phòng, khởi hành tham quan Cánh đồng Chum - nơi có hàng 
ngàn những chiếc chum đá nặng từ 600kg đến 1 tấn nằm rải rác trên những cánh đồng dọc 
theo biên giới phía Bắc của dãy Trƣờng Sơn, với nhiều bí ẩn chƣa đƣợc giải mã, đƣợc 
Unesco công nhận là Di sản văn hoá thế giới.  
9h00: Đoàn khởi hành về Việt Nam, làm thủ tục nhập cảnh qua cửa khẩu Nậm Cắn – Nghệ 
An. ăn trƣa tại Thị trấn Kỳ Sơn. 
 

Buổi chiều: Xe tiếp tục đƣa đoàn về sân bay Vinh làm thủ tục bay VJ229(18h25-20h15) về 
Tp.HCM. Đến sân bay Tân Sơn Nhất, kết thúc chƣơng trình tham quan. 

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

GIÁ TOUR TRỌN GÓI: 9.390.000VNĐ/khách 
 

Giá tour bao gồm: 
- Vé máy bay khứ hồi, bao gồm 20kg hành lý ký gởi và 7kg hành lý xách tay. 
- Vận chuyển: Xe đời mới, máy lạnh phục vụ suốt tuyến. 
- Phí tham quan: vé vào cổng tham quan theo chƣơng trình.  
- Ăn uống theo chƣơng trình: 05 buổi sáng và 11 buổi chính. 
- Lƣu trú: Khách sạn tiên nghi tiêu chuần 3 sao. 
- Nón du lịch +  nƣớc tinh khiết  01 chai 0.5 lít/ khách/ ngày 
- Bảo hiểm du lịch nƣớc ngoài. 
- Hƣớng dẫn viên du lịch và Nhân viên y tế - Bác sĩ phục vụ Đoàn. 

 

Giá tour không bao gồm:  
• Hộ chiếu còn thời hạn trƣớc 06 tháng (tính từ thời điểm khởi hành). 
• Phí xin Visa vào Lào, Thái và visa tái nhập Việt Nam với Khách mang quốc tịch nƣớc ngoài (nếu có). 
• Phu thu phòng đơn: 2.000.000vnđ(với trƣờng hợp 01 khách ở 01 phòng). 
• Tiền điện thoại, giặt ủi, cƣớc hành lý quá qui định, lệ phí chụp ảnh tại các điểm tham quan. 
• Tiền tip cho tài xế và HDV địa phƣơng: 3usd/ngày/khách. 
 

GIÁ TOUR TRẺ EM: 
- Trẻ em dƣới 02 tuổi: 15% giá tour (bao gồm vé bay, ăn ngủ chung với bố mẹ). 
- Trẻ em từ 02 đến dƣới 06 tuổi: 50% giá tour (bao gồm tất cả các chi phí, ngủ chung với ngƣời lớn). 
- Trẻ em từ 06 đến dƣới 12 tuổi: 75% giá tour (bao gồm tất cả các chi phí, ngủ chung với ngƣời lớn). 
- Trẻ em từ 12 tuổi trở lên: 100% giá tour nhƣ ngƣời lớn. 
 

Ghi chú: Khi tham gia tour, Quý khách vui lòng mang theo hành lý gọn nhẹ và Hộ chiếu (bản chính) 
còn hạn sử dụng trên 6 tháng. 

 
HÂN HẠNH ĐƢỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH 


