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CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN 
 

ĐIỆN BIÊN HUYỀN THOẠI 
 

-  Thời gian: 3 ngày 2 đêm 

 -  Khởi hành: Ngày 17/01/2022; 19/01/2022;  21/01/2022 
 

Ngày 01: TP.HCM – Điện Biên 
8h40: Hướng 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 (10h40-13h00) đi Điện Biên. Đến Điện Biên, xe đón Đoàn về 
khách sạn, ăn trưa, nhận phòng  
 

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

Ngày 02: Điện Biên – Mường Phăng – Đảo Hoa Anh Đào 
Buổi sáng: Đoàn ăn sáng tại khách sạn, xe đưa đoàn đi Mường Phăng tham quan: Khu di tích 
lịch sử Mường Phăng – sở chỉ huy chiến dịch Điên Biên Phủ năm xưa. Tiếp tục tham quan Đảo 
Hoa Anh Đào – nơi quy tập hơn 4.500 cây hoa Anh Đào thuộc 21 chủng loại khác nhau 
đang khoe sắc. Ăn trưa. 
 

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 đưa đoàn về khách sạn nghỉ đêm. 
 

Ngày 03: Điện Biên – Tp.HCM  
Buổi sáng: Đoàn ăn sáng tại khách sạn. 9h30 : Đoàn trả phòng, xe đưa đoàn tham quan Đền thờ 
Hoàng Công Chất, Tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ, ăn trưa.  
 

Buổi chiều: Xe đưa Đoàn ra sân bay Điện Biên làm thủ tục chuyến QH1591 (13h30-15h50) bay về 
TpHCM. Đến sân bay Tân Sơn Nhất. Kết thúc chương trình tham quan. 

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

GIÁ TOUR TRỌN GÓI: 4.350.000 VNĐ/khách 
Giá tour bao gồm: 
- Vé may bay của hãng Bamboo Airways khứ hồi (bao gồm 15kg hành lý ký gởi và 7kg xách tay). 
- Xe tham quan tại Điện Biên. 
- Vé vào cổng tham quan theo chương trình.  
- Chương trình giao lưu với đồng bào dân tộc Thái. 
- Ăn uống theo chương trình: 02 buổi ăn sáng và 05 buổi ăn chính. 
- Lưu trú: khách sạn tiêu chuần 3 sao. 
- Nón du lịch. Nước tinh khiết  01 chai 0.5 lít/ khách/ ngày. 
- Hướng dẫn viên du lịch phục vụ suốt tuyến. 
- Bảo hiểm du lịch mức bồi thường tối đa 30.000.000VNĐ/khách. 
 

Giá tour không bao gồm:  
 - Chi phí cá nhân ngoài chương trình. 
 - Phụ thu phòng đơn: 800.000đ/khách (với trường hợp 01 khách ở 01 phòng). 
 

GIÁ TOUR TRẺ EM: 
- Trẻ em dưới 02 tuổi: 10% giá tour(ăn ngủ chung với người lớn). 
- Trẻ em từ 02 đến dưới 12 tuổi: 70% giá tour(có ghế ngồi, suất ăn,ngủ chung với người lớn) 
- Trẻ em từ 12 tuổi trở lên: 100% giá tour như người lớn. 
  

Ghi chú: Khi tham gia chương 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. 
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HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH 
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