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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 - Sanavakhet - Thakhet - Viêng Chăng - Cánh
Đồng Chum 6 ngày 5 đêm

Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm
Mã Tour: NN-2256 - Khởi hành: Theo yêu cầu

CHƯƠNG TRÌNH TOUR

Tour du Lịch Lào giá rẻ từ Sài Gòn: Đất nước Lào được mênh danh là đất nước Triệu Voi hay còn được
gọi là Xứ Sở Champa với những phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ, yên bình và hiền hòa đến ngỡ ngàng đang
là điểm đến của rất nhiều du khách, ngoài ra đến với tour du lịch Lào giá rẻ du khách sẽ được tham quan
các danh lam, thắng cảnh nổi tiếng, các lối kiến trúc sắc xảo, mê hoặc lòng người tại đất nước hiếu khách
này. Chúng tôi có nhiều tour du lịch Châu Á giá rẻ để du khách có thể lựa chọn một 

 

NGÀY 01: SÂN BAY PHÚ BÀI  - TP.HUẾ  (ĂN TỐI)

12:00 HDV Du Lịch Nắng Mới đón quý khách tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Làm thủ tục đáp chuyến bay đi Huế.

16:40 Thuê xe du lịch 45 chỗ và hướng dẫn đón khách tại sân bay phú Bài về thành phố Quý khách nhận
phòng khách sạn. tự do nghỉ ngơi.

18:30 Quý khách di chuyển đi ăn tối tại nhà hàng địa phương.

Sau đó tự do tham quan và vui chơi, nghỉ đêm tại khách sạn.
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NGÀY 02: TP.HUẾ - SAVANAKHET (ĂN SÁNG, TRƯA, TỐI)     

06:30 Bắt đầu hành trình tour Du Lịch Lào về với đất Phật, đoàn Khởi hành đi Savanakhet theo đường 9
Nam Lào. Quý khách qua các địa danh đường 14, cầu treo Dakrong, đường mòn Hồ Chí Minh, Khe Sanh,
Làng Vây.

09:00 Quý khách đến Lao Bảo, làm thủ tục xuất nhập cảnh qua cửa khẩu Lao Bảo - Densavan (Lào). 

11:00 Quý khách ăn trưa tại Mường Phìn, sau đó tiếp tục hành trình.

15:00 Quý khách đến Savanakhet là thị xã nhỏ nép mình bên dòng sông Mekong, Quý khách tham quan
That Inhhang sau đó trở về nhận phòng khách sạn Casino (Savan Vegas 5 sao).  

Thay trang phục đoàn đi thăm Khu tưởng niệm Bác Hồ tại Savannakhet, tại đây đoàn sẽ dâng hương lên
khu tưởng niệm và giao lưu với các cán bộ tại đây.

17:00 Chương trình gặp mặt, giao lưu truyền thống với Sư Đoàn 4 quân đội Phathet Lào, BCH hội người Việt
Nam, tư lệnh sư đoàn, lành đạo các ban và chiến sĩ sư đoàn.

Địa điểm tại hội trường sư đoàn.
Buổi gặp mặt giao lưu truyền thống. 
Chương trình trao quà lưu niệm cho chỉ huy sư đoàn và 5 xuất quà cho CCB ngặp hoàn cảnh khó
khăn. 

18:30 Quý khách ăn tối tại nhà hàng.

Đoàn trở lại khách sạn tự do nghỉ ngơi dạo chơi về đêm. 

NGÀY 03: SAVANAKHET – VIENTIANE (ĂN, SÁNG, TRƯA, TỐI)

06:00 Quý khách ăn sáng tại khách sạn.

07:00 Quý khách khởi hành đi Thủ đô Vientiane.

11:30 Quý khách ăn trưa trên đường đi tại nhà hàng Bunsu (pakkadinh-tỉnh buni khamxay) trên ngã ba
sông Mêkong, với các món đặc sản cá tươi được các ngư dân đánh bắt từ sông Mêkong.

16:00 Quý khách đến Thủ đô nhận phòng khách sạn.

18:30 Quý khách ăn tối với món đặc sản lẫu tự chọn (susuky Buffe)

19:30 Xe và hướng dẫn đưa Quý khách đi thăm quan:

* Tượng đài Chiến thắng (tiếng Lào gọi là Patuxay), được kiến trúc theo (Khải Hoàn môn) của Pháp.

* Quý khách đi thăm quan và mua sắm tại khu chợ đêm (còn gọi là phố Tây)

21:00 Quý khách trở lại khách sạn tự do vui chơi khám phá thủ đô Thủ Đô Vientiane về đêm.

NGÀY 04: VIENTIANE - XIÊNG KHOẢN (ĂN, SÁNG, TRƯA, TỐI)

06:00 Quý khách ăn sáng Buffet tại khách sạn.
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06:30 Quý khách di chuyển đi thăm quan:

Chùa Simuong một ngôi chùa cổ kính linh thiêng là nơi tổ chức lễ cầu nguyện của người dân thủ đô
và du khách thập phương khi đến thủ đô, hướng dẫn đoàn làm lễ cầu may.
Thạt Luổng là biểu tượng linh thiêng của phật giáo tiểu thừa.
Chùa sisaket (Bảo tàng phật giáo) lưu giữ trên 6.840 pho tượng phật, nhiều pho tương không còn
nguyên vẹn, nhưng tất cả đều có một điểm chung, đó là mất đầu. đó là lời (nhắc nhở chiến tranh) &
nhiều kinh sách cổ viết bằng tay trên lá cọ.

10:00 Quý khách khởi hành đi Xiêng Khoảng.

12:00 Quý khách ăn trưa tại nhà hàng tiếp tục khởi hành về Xiêng Khoảng, trên đường đi đoàn ngắm nhìn
phong cảnh hùng vĩ của đất nước triệu voi xinh đẹp.

17:00 Quý khách đến Phonsavan là thủ phủ tỉnh Xiêng Khoảng đoàn nhận phòng khách sạn.

18:30 Đoàn ăn tối tại nhà hàng khách sạn, sau đó tự do tìm hiều người Mẹo (Lào Sung) tại miền sơn cước
này đoàn nghỉ đêm tại khách sạn.

NGÀY 05: CÁNH ĐỒNG CHUM -  VINH (ĂN, SÁNG, TRƯA, TỐI)

06:00 Quý khách ăn sáng tại khách sạn trả phòng 

06:30 Quý khách di chuyển đi thăm quan cánh Đồng chum, được khai quật từ năm 1930 do nhà khảo cổ
học người Pháp tại bản Ang nằm trên các ngọn đồi trọc thưa thớt, cánh đồng chum còn là một di sản văn
hóa nổi tiếng của Lào, trên cao nguyên Xiêng Khoảng, đây là một địa điểm nổi tiếng nhất với hàng ngàn
chiếc chum đá, nặng từ 600kg đến một tấn nằm rải rác trên cánh đồng dọc theo rìa phía Bắc dãy núi
Trường Sơn, trong đó cái lớn nhất có đường kính 2.5m và cao 2.57m.

08:30 Quý khách  khởi hành trở lại Việt Nam theo quốc lộ 7.

11:00 Quý khách đến cửa khẩu Nam Cắn làm thủ tục Xuất nhập cảnh Lào - Việt nam, sau đó

Quý khách di chuyển xuông Mường Xén. Quý khách ăn trưa nhà hàng địa phương sau đó đoàn tiếp tục di
chuyển về thành phố Vinh. 

17:30 Quý khách đến thành phố Vinh, nhận phòng ăn tối, nghỉ ngơi.

NGÀY 06: VINH - SÀI GÒN (ĂN SÁNG)

07:00 Dùng điểm tâm sáng.

08:00 Tham quan quê hương Chủ Tịch Hồ Chí Minh - Quê nội và quê ngoại bác Hồ - nơi Bác đã được sinh ra
và trải qua những ngày thơ ấu, thăm làng Sen, làng Hoàng Trù – nơi hun đúc để tạo nên một con người vĩ
đại cho đất nước. 

Đoàn tự do tham quan, chụp ảnh lưu niệm.

10:00 Khởi hành về lại sân bay Vinh.

11:30 Làm thủ tục tại sân bay – sau đó dùng bữa trưa tại nhà hàng đáp chuyến bay về TP.HCM trên chuyến
bay VJ 263 11:30-13:15.

Chia tay đoàn và hẹn ngày gặp lại.
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Ngoài ra chúng tôi còn có các tour du lịch Lào khác như tour du lịch Lào Đông Bắc Thái 5 ngày 4 đêm, hoặc
tour tham quan đất nước Lào 4 ngày 3 đêm để quý khách có thể lựa chọn hành trình phù hợp nhất cho bên
mình.

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)

Khởi hành Khách sạn Giá trọn gói Máy Bay

Theo yêu cầu 3 sao 8,990,000 SGN - HUI

Đoàn khởi hành từ 25 khách trở lên hoặc giá thay đổi theo yêu cầu số lượng và dịch vụ !

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 TRỌN GÓI BAO GỒM : 

Vé máy bay khứ hồi SGN-HUI/VII– SGN (Vietjet Air /Jetstar)

Xe tốt, đời mới, 45s máy lạnh theo chương trình.

Hướng dẫn viên tiếng Việt kinh nghiệm phục vụ suốt tuyến.

Ngủ phòng đôi khách sạn tiện nghi (2 người/phòng, phòng ba sẽ bố trí khi cần thiết)

+ Khạch sạn 3 sao ở Huế: Thanh Lịch, Duy Tân…

+ Khách sạn 3,5 sao ở Vientian: Ramayana hotel/ Langxang hoặc tương đương

+ Khách sạn 02 sao tại Thakhet Mekong 3**

+ Khách sạn 05 sao ở Sanavakhet: Savanvegas 5**.

 + Khách sạn Vinh 3*

Đặc biệt: Bảo hiểm du lịch quốc tế. Mức bồi thường tối đa 50.000usd/trường hợp (không áp dụng cho người
từ 70 tuổi trở lên)

Ăn uống tiêu chuẩn theo chương trình 

+ 06 bữa sáng tại khách sạn bao gồm buffet và alarcad.
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+ 09 bữa chính tại Lào và Việt Nam.

+ (01 bữa ăn Lẩu Nướng tại Vienchan gần sông Mekong)

Phí tham quan du lịch tất cả các điểm du lịch.

Giao lưu với sư đoàn 4 Pahthet Lào.

Thủ tục xuất nhập cảnh Việt Nam - Lào (Dành cho khách Việt Nam)

Phục vụ nước trên xe: 02 chai 0,5l/khách/ngày.   

Quà tặng: Bao da hộ chiếu, nón du lịch, dụng cụ Y Tế.

KHÔNG BAO GỒM:

Hộ chiếu còn thời hạn 6 tháng. Chi phí điện thoại, giặt là, ăn uống, vận chuyển ngoài chương trình.. 

Visa tái nhập Việt Nam (35 USD). Visa nhập cảnh Lào (một lần nhập cảnh) đối với Việt kiều và 

ngoại quốc : 50 USD

Visa Nhập cảnh đối với khách không được miễn Visa TháiLan (70 USD)

Tiền tip cho HDV và tài xế ($15/pax)

GIÁ VÉ TRẺ EM : 

Dưới 2 tuổi : 30% giá tour (ngủ ghép chung giường với người lớn).

12 tuổi trở lên : tính bằng giá tour người lớn.

Trường hợp 2 trẻ em đi chung với 2 người lớn, Quý khách vui lòng đóng tiền 1 trẻ em giá người lớn để lấy
thêm 1 giường vì phòng khá nhỏ.

LƯU Ý:

Đối với khách hàng trên 85 tuổi, gia đình và quý khách phải cam kết đảm bảo tình trạng sức  khoẻ với công
ty chúng tôi trước khi tham gia Tour. Nếu có bất cứ xự cố nào xảy ra trên tour, Công Ty Du Lịch Nắng Mới
sẽ không chịu trách nhiệm.

Trường hợp Quý khách không được xuất cảnh và nhập cảnh vı ̀lý do cá nhân, Du Lic̣h Nắng Mới sẽ không
chịu trách nhiệm và sẽ không hoàn trả tiền tour.

Tùy theo điều kiện thực tế mà chương trình tham quan, khách sạn, có thể thay đổi cho phù hợp, tuy nhiên
tổng số điểm tham quan vẫn đảm bảo đầy đủ . 

Các chuyến bay và giờ bay có thể thay đổi giờ chót tùy do phụ thuộc vào các hãng hàng không.

HUY VE: Trong trường hợp không thể tham dự được tour, quý khách vui lòng thông báo cho Công ty  và
chịu phí huỷ như sau :

Huỷ trước 15 ngày: 30% tổng giá thành tour, huỷ trước 07 ngày: 40% tổng giá thành tour.
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Huỷ trước 03 - 06 ngày: 75% tổng giá thành tour, sau thời gian trên: 100% tổng giá thành tour. 

Sau thời gian trên: 100% tổng giá thành tour. Việc huỷ bỏ chuyến đi phải được thông báo trực tiếp với
Công ty hoặc qua fax, email và phải được Công ty xác nhận. Việc huỷ bỏ bằng điện thoại không được chấp
nhận.

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

CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ ỦNG HỘ CỦA QUÝ KHÁCH!
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