
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

CÔNG TY DU LỊCH CAO NIÊN 

89 Vƣờn Chuối, P4, Q3, Tp.HCM 

Tel: 1900.63.64.12 & 0909.145.389 

www.caonien.vn 

CHƢƠNG TRÌNH THAM QUAN 
 

VÙNG TAM GIÁC VÀNG 
 

-  Thời gian: 8 ngày 7 đêm 
-  Khởi hành: Ngày 11/10/2022 
 

Ngày 01: Tp.HCM - Huế - Lao Bảo – Savanakhet - Mukdahan  
4h40 Hƣớng dẫn viên Công ty du lịch Cao Niên đón khách tại ga nội địa – Sân bay Tân Sơn 
Nhất (cột số 9), làm thủ tục chuyến bay VN1370(6h00 – 7h30) đi Huế. Đến sân bay Phú Bài xe 
đón Đoàn đi ăn sáng với món đặc sản bún bò Huế.  
8h30: Đoàn khởi hành đi Lào đến cửa khẩu Lao Bảo ăn trƣa. 
 

Buổi chiều: Đoàn làm thủ tục xuất nhập cảnh đi Lào đến thị xã Savan làm thủ tục nhập cảnh 
Thái Lan qua Cầu Hữu Nghị II bắc qua sông Mê-kông nối liền Lào - Thái lan. Tham quan 
Tháp Ngọc - biểu tượng của thành phố, nhận phòng khách sạn, ăn tối.  
Buổi tối: Đoàn tham quan khu chợ đêm (RaTrì), tìm hiểu đời sống sinh hoạt của bà con Việt 
kiều ở Mukdahan và mua sắm tại siêu thị Tesco Lotus. Nghỉ đêm tại Mukdahan. 
 

Ngày 02: Mukdahan - Phisanulok 
Buổi sáng: Đoàn ăn sáng, trả phòng, khởi hành đi Phisanulok - Thành phố cổ nhất Vƣơng 
quốc Thái Lan trên tuyến hành lang kinh tế Đông Tây. Ăn trƣa ở Lumsak.  
 

Buổi chiều: Đoàn đến Phisanulok viếng chùa Mahatat có tượng phật vàng đẹp nổi tiếng 
Thái Lan. Nhận phòng khách, ăn tối, nghỉ tại Phisanulok. 
 

Ngày 03: Phisanulok - Lampang 
Buổi sáng: Đoàn ăn sáng, trả phòng, khởi hành đi cố đô Lampang - Thành phố cổ kính và 
trầm lặng của xứ sở phật giáo. Ăn trƣa.  
 

Buổi chiều: Đoàn đến cố đô Lampang viếng thăm chùa Phra That luang - Ngôi chùa cổ và 
linh thiêng nhất Lampang với kiến trúc của ngƣời Myanmar. Truyền thuyết kể rằng cách đây 
2.500 năm khi đức phật trên đƣờng hành đạo có dừng chân lại nơi này và để lại bức tƣợng 
phật quan âm Chedi với vầng trán cao. Ngày nay nơi đây trở thành điểm hành hƣơng nổi 
tiếng. Ăn tối, hận phòng khách sạn nghỉ đêm. 
 

Ngày 04: Lampang - Chiang Mai - City tour 
Buổi sáng: Đoàn ăn sáng, trả phòng, khởi hành đi Chiang Mai đƣợc mệnh danh là “Bông 
hồng phƣơng Bắc” tham quan Chùa Doi Suthep - Ngôi Chùa có tuổi thọ hơn 600 năm. Bằng 
xe điện di chuyển lên chiêm bái Phật Quán Âm Chedi gắn với lịch sử xây dựng Vương triều 
Lanna. Đoàn ngắm nhìn thành phố Chiang Mai tuyệt đẹp từ độ cao 929m hoặc có thể đi bộ 
300 bậc lên Chùa. Ăn trƣa nhà hàng. 
 

Buổi chiều: Đoàn đến với làng thủ công mỹ nghệ Sankamphaeng. Tại đây Qúy khách có dịp 
ngắm nhìn những mặt hàng thủ công mỹ nghệ đặc sắc của Chiang Mai. Nhận phòng và 
thƣởng thức bữa tối Khantoke truyền thống vùng Bắc Thái lan cùng hòa mình vào không gian 
âm nhạc điệu múa cổ truyền của ngƣời Thái. Nghỉ tại Chiang Mai. Đoàn tự do khám phá khu 
Chợ đêm Seangkhampheang sầm uất và lớn nhất thế giới. 
 

Ngày 05: Chiang Mai - Chiang Rai - Tam Giác Vàng 
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Buổi sáng: Đoàn ăn sáng, trả phòng khách sạn, khởi hành đi Chiang Rai trên đƣờng ghé 
tham quan suối nƣớc nóng Mae Kachan. Tại đây Qúy khách thƣ giãn ngâm chân, luộc trứng 
(tự túc). Rời Mae Kachan xe di chuyễn đến Maesai - Thị trấn nằm ở miền Bắc Thái Lan đối 
diện Myanmar chỉ một cây cầu tham quan Chùa Rong Khun hay gọi là Ngôi Chùa Trắng với 
kiến trúc độc đáo mang nét cổ điển lẫn nét siêu thực. Đoàn sẽ có đƣợc giây phút tịnh tâm, 
hòa vào không gian linh thiêng tinh khiết của ngôi Chùa Trắng giữa xứ chùa vàng. Ăn trƣa. 
 

Buổi chiều: Đoàn đi Chingsean tham quan địa danh “Tam giác vàng” nổi tiếng thế giới nằm 
giữa ngã 3 sông là biên giới của Lào - Thái Lan - Myanmar. Đoàn lên thuyền đi dọc sông Mê 
Kong thăm Bản Sobruak, dân tộc thiểu số ngƣời Lào hiền hòa, chất phác và mua sắm các 
mặt hàng truyền thống của địa phƣơng nhƣ: vải thổ cẩm, rƣợu. Nhận phòng khách sạn, ăn 
tối, nghỉ tại Maesai. 
 

Ngày 06: Tam Giác Vàng - Sukhothai 
Buổi sáng: Đoàn ăn sáng, trả phòng khách sạn. Khởi hành đi Sukhothai. Ăn trƣa. 
  
Buổi chiều: Đoàn tham quan kinh đô Sukhothai - Kinh đô đầu tiên của Vương quốc Thái 
Lan có lịch sử hơn 700 năm – được công nhận Di Sản Văn Hóa Thế Giới. Ăn tối, nhận 
phòng nghỉ đêm ở Sukhothai. 
 

Ngày 07: Sukhothai - Savanakhet 
Buổi sáng: Đoàn ăn sáng, trả phòng, xe đƣa Đoàn khởi hành đi Savanakhet (Lào). Đến 
Chumpac ăn trƣa.  
 

Buổi chiều: Xe đƣa đoàn đến Cửa khẩu Hữu Nghị II Qúy khách tạm biệt đất nƣớc Thái lan 
làm thủ tục nhập cảnh Lào. Đến Savanakhet nhận phòng khách sạn, ăn tối. Qúy khách tự do 
khám phá thành phố Savan về đêm. 
 

Ngày 08: Savanakhe – Huế 
Buổi sáng: Đoàn ăn sáng, trả phòng, khởi hành về lại Việt Nam. Đến cửa khẩu Savan - Lao 
Bảo, làm thủ tục nhập cảnh trở về Việt Nam. Ăn trƣa tại Lao Bảo. 
 

Buổi chiều: Đoàn tham quan và mua sắm tại Khu Thƣơng mại Lao Bảo - Khu thƣơng mại với 
các mặt hàng miễn thuế nhập từ  Lào –Thái. Khởi hành về đến sân bay Phú Bài làm thủ tục 
chuyến bay VN1379(19h00 – 20h40) về đến Tp.Hồ Chí Minh, kết thúc chuyến đi. 

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

GIÁ TOUR TRỌN GÓI: 14.500.000VNĐ/khách 
 

Giá tour bao gồm: 
+ Vé máy bay khứ hồi: SGN – HUI – SGN 
+ Vận chuyển: Xe tham quan Việt Nam, Lào, Thái Lan. 
+ Ăn uống theo chƣơng trình: 08 buổi sáng và 15 buổi chính. 
+ Phí tham quan theo chƣơng trình, phí cửa khẩu: Việt Nam, Lào, Thái Lan. 
+ Lƣu trú: khách sạn tiêu chuẩn 3 sao. 
+ Bảo hiểm du lịch.  
+ Nón du lịch. Nƣớc tinh khiết  01 chai 0.5 lít/ khách/ ngày. 
+ Hƣớng dẫn viên du lịch. Nhân viên y tế - Bác sĩ phục vụ suốt tuyến. 
 

Giá tour không bao gồm: 
• Hộ chiếu còn thời hạn trƣớc 06 tháng (tính từ ngày kết thúc tour). 

• Phí xin Visa vào Lào, Thái và visa tái nhập Việt Nam với Khách mang quốc tịch nƣớc ngoài (nếu có). 
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• Phu thu phòng đơn: 3.500.000vnđ (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: 20% giá tour (bao gồm vé máy bay, ăn ngủ chung với ngƣời lớn). 
- Trẻ em từ 02 đến dƣới 06 tuổi: 50% giá tour (ngủ chung với ngƣời lớn). 
- Trẻ em từ 06 đến dƣới 12 tuổi: 80% giá tour (ngủ chung với ngƣời lớn). 
- Trẻ em từ 12 tuổi trở lên: 100% giá tour nhƣ ngƣời lớn. 
 

Ghi chú: Khách mang quốc tịch nƣớc ngoài phải chuẩn bị 2 tấm hình 4x6, là chịu phí visa vào Thái 
Lan; Lào và visa tái nhập Việt Nam (nếu có). 

 
HÂN HẠNH ĐƢỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH 


