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DU LỊCH NẮNG MỚI SÀI GÒN
81/23 Hoàng Hoa Thám, P.6, Q.Bình Thạnh, TPHCM

Hotline: 0934 040 332
Email: dlnangmoi@gmail.com - Website: www.dulichnangmoi.com

Tour Du lịch Lào - Đông Bắc Thái
Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm

Mã Tour: NN-69 - Khởi hành: Liên hệ

CHƯƠNG TRÌNH TOUR

NGÀY 01: SÀI GÒN - HUẾ - NAKHON PHANOM (THÁI LAN) (500 KM)

Sáng: Đón khách tại sân bay Tân Sơn Nhất làm thủ tục bay đi Huế. Xe và hướng dẫn đón khách tại Huế
xuất phát đi Lào đi qua các địa danh nổi tiếng như Thành cổ Quảng trị, Thánh địa La vang, cầu Dakrong,
Làng Vây,...

10h30: Làm thủ tục xuất cảnh sang Lào.

12h00: Dùng cơm trưa tại cửa khẩu Dean Sa vẵn - tỉnh Savannakhet. Tiếp tục hành trình đi qua các địa
danh như mặt trận phía Tây của chiến dịch đường 9 Nam Lào 1971, căn cứ Bản Đông, tượng đài chiến
thắng Mường phìn,...

14h30: Làm thủ tục xuất cảnh Lào sang vương quốc Thái lan, tham quan That Phanom là thánh địa Phật
giáo của miền Đông Bắc Thái lan. 16:00: Đến tỉnh Nakhon Phanom, tỉnh đông Việt kiều nhất hiện đang làm
ăn, sinh sống trên đất Thái lan, tham quan di tích Bác Hồ tại bản Nachook, nơi Bác Hồ với bí danh “Thầu
Chín” hoạt động trên đất Thái lan từ tháng 07.1928 đến tháng 11.1929, làng Hữu nghị Việt Thái do chính
phủ Thái Lan đấu tư xây dựng. Tham quan mua sắm tại siêu thị Lotus. Nhận phòng, ăn tối và nghỉ đêm tại
khách sạn.

NGÀY 02: NAKHON PHANOM - UNDON THANI - VIENTIANE (400 KM)

Sáng 7h00: Dùng điểm tâm tại khách sạn và xuất phát đi thủ đô Viêng chăn.
12h00: Dùng cơm trưa tại tỉnh Udon Thani, mua sắm tại sieu thị Big C, tham quan công viên bãi Phật Sala
Keocu mang đậm nền Phật giáo tiểu thừa Nam tông ở tỉnh Noongkhai, sau đó ra cửa khẩu làm thủ tục xuất
cảnh sang Lào.

15h00: Đến thủ đô Viêng chăn tham quan, tượng đài chiến thắng Pattuxay được xây dựng theo kiến trúc
của Khải hoàn môn của Pháp mang đậm phong cách của đất nước Phật giáo theo trường phái Nam tông,
Viếng chùa Si Mương (Chùa Mẹ) là ngôi chùa linh thiêng nhất đất nước Lào hiện nay. Tham quan và mua
sắm tại trung tâm thương mại thủ đô chợ Sáng (Talat xau). 18:00: Dùng cơm tối, nhận phòng và nghỉ đêm
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tại thủ đô Viêng chăn.

NGÀY 03: VIENTIANE - SAVANNAKHET (480 KM)

Sáng 7h00: Dùng điểm tâm. Sau đó tham quan That Luang - Tháp biểu tượng cho đất nước Lào triệu voi,
được làm cách đây 450 năm, tương truyền nơi có xá lợi đức Phật Quan âm bồ tát, linh thiêng nhất nước Lào
hiện nay. Sau đó xuất phát đi Savannakhet - quê hương cố tổng bí thư Caysone Phonvihan.

12h00: Dùng cơm trưa tại thị xã Thakhek - tỉnh Khăm muộn.
15h00: Về đến thị xã Sa vẵn đoàn tham quan Chùa Xayaphum - trường cao đẳng Phật học, chụp ảnh lưu
niệm tại tổng lãnh sự Việt nam tại tỉnh Savannakhet. Sau đó đoàn tham quan và thử vận may tại sòng bài
lớn nhất trên hành lang "Xuyên Á", Savan - Vegas.

18h00: Nhận phòng khách sạn, dùng cơm tối thưởng thức các món ăn mang đậm phong cách người dân Hạ
Lào được chế biến từ cá, nghỉ đêm tại Savannakhet.

NGÀY 04: SAVANNAKHET - HUẾ (400 KM)

Sáng 7h00: Đoàn ăn sáng và xuất phát về Việt nam. 11:00: Làm thủ tục nhập cảnh Việt nam.
12h00: Dùng cơm trưa tại miền sơn cước Quảng trị, mua sắm tại khu thương mại Lao bảo, sau đó về Huế.

16h30: Đoàn tham quan và mua sắm tại chợ Đông ba, sau đó ăn tối và ra sân bay đáp máy bay về TP Hồ
Chí Minh, kết thúc chương trình tour và xin hẹn gặp lại quý khách trong dịp sau./.

BẢNG GIÁ TOUR
Giá Tour du lịch áp dụng năm 2023 và được tính bằng tiền Việt Nam theo đơn vị Việt Nam Đồng (VND)

Khách sạn Giá Người Lớn Giá Trẻ Em Phương tiện

Từ 3 Sao 8.840.000 Liên hệ Máy Bay

Lưu ý:
• Giá Tour du lịch có thể thay đổi tùy vào thời điểm khởi hành của quý khách và các dịp Lễ, Tết.
• Giá vé trẻ em áp dụng từ 5 - 10 tuổi (Tour trong nước).
• Giá vé người lớn áp dụng từ 11 tuổi trở lên (Tour trong nước).
• Trẻ em từ 02 - 11 tuổi và Trẻ em dưới 02 tuổi khi đi Tour du lịch nước ngoài sẽ được tính phí từng trường
hợp.
• Thứ tự các điểm tham quan có thể thay đổi cho phù hợp tình hình thực tế.
Quý khách Đặt Tour Du Lịch qua điện thoại xin vui lòng đọc "Mã Tour", xin trân trọng cảm ơn!

CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG

GIÁ TOUR ĐÃ BAO GỒM:

- Vé máy bay HCM - HUE - HCMC.
- Xe máy lạnh đón tiễn và phục vụ quý khách theo chương trình.
- Hướng dẫn viên kinh nghiệm phục vụ suốt tuyến.
- Khách sạn 03 sao tiện nghi tại trung tâm, 02 khách/phòng:
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+ Nakhon: View Khong hotel 3 sao.
+ VTE: Huong Chaloun hotel 3 sao.
+ S.V.N.K: Savan - Vegas 5 sao.
- Chi phí ăn (8 bữa chính, ăn sáng tại khách sạn).
- Phí tham quan du lịch tất cả các điểm du lịch.
- Phí xuất nhập cảnh Việt Nam - Lào.
- Bảo hiểm tai nạn quốc tế của Bảo Việt.
- Phục vụ nước trên xe.
- Quà tặng: nón, balô, bao hộ chiếu.

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM:

- Hộ Chiếu (còn giá trị ít nhất 6 tháng).
- Chi phí cá nhân, điện thoại, giặt ủi, nước uống trong phòng.
- Hành lý quá cước (tối đa cho 1 khách là 20kgs).
- Tiền tips cho hướng dẫn viên và tài xế địa phương: 2 USD/khách/ngày.
- Lệ phí VISA tái nhập VIỆTNAM (khách Việt kiều, Nước ngoài): 40 USD/khách.
- Khách ngoại quốc: Visa Lào 50 USD.

ĐIỀU KHOẢN PHẠT HỦY TOUR:

(Tính theo ngày khởi hành).
- Hủy tour sau khi đặt cọc tour (khi dịch vụ đã đặt:vé may bay, visa,...): Phạt 30% tiền tour.
- Hủy tour từ 05 đến 7 ngày: Phạt 50% tiền tour.
- Hủy tour từ 02 đến 04 ngày: Phạt 70% tiền tour.
- Hủy trước giờ khởi hành 24h: Phạt 100% tiền tour./.

DU LỊCH NẮNG MỚI
Văn phòng Đặt Tour

81/23 Hoàng Hoa Thám, P.6, Q.Bình Thạnh, TPHCM
Hotline: 0934 040 332

Website: www.dulichnangmoi.com - Email: dlnangmoi@gmail.com
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