
  

   

 
 

 
 

 
Thời gian: 4N3Đ 

Khởi hành: Thứ 5 hàng tuần. 

 
Ngày 1:  VIỆT NAM – CAMPUCHIA  - LÀO      (ăn 3 bữa) 

Buổi Sáng: 
04h00:   Xe và hướng dẫn đón khách tại điểm hẹn. Khởi hành đi Lào bằng cửa khẩu Hoa Lư (Bình 

Phước). 

      Quý khách dùng điểm tâm sáng tại quán ăn 79 Bình Phước. 

   Tiếp tục theo Quốc lộ 13 đến cửa khẩu Hoa Lư làm thủ 

tục xuất cảnh khỏi Việt Nam và nhập cảnh vào Campuchia qua 

Cửa Khẩu Treapeng Sre. 

   Đoàn đến Stung Treng dùng cơm trưa, sau đó tiếp tục 

khởi hành về Pakse Laos _ là Thành Phố lớn thứ 3 của nước 

Lào. 

Buổi Chiều:  

Đến Lào, Qúy khách tham quan: Thác Khone Phapheng – là 

thác nước được mệnh danh lớn nhất Đông Nam Á.Sau đó 

về khách san nhận phòng, nghỉ ngơi.  

Qúy khách dùng cơm tối.Tự do dạo phố trung tâm nằm bên cạnh dòng sông Mekong và thưởng thức đặc 

sản Lào: Xôi, thịt nướng, cá nướng, món Lạp (gỏi đu đủ)… 

 

NGÀY 2: LÀO - UBON RACHATHANI – THAILAND - PAKSE (ăn 3 bữa) 

LÀO – ĐÔNG BẮC THÁI 

 



  

   

Buổi sáng: 

06h30: Dùng buffet sáng tại khách sạn. 

Xe đưa đoàn ra cửa khẩu VangTao làm thủ tục xuất cảnh sang UBON RATCHATHANI – thủ phủ 

vùng Đông Bắc Thái Lan. Hành trình dọc sông MêKông, Qúy khách tham quan dòng sông 2 màu.Tham 

quan : 

Chùa Thung Sri Muang  ( chùa Thành Phố )- với lối 

kiến trúc chùa nhiều cột và là nơi cất giữ kinh Phật. 

Công Viên Hoàng Gia, đây là nơi nghỉ ngơi của Hoàng 

Gia Thái Lan mỗi khi du hành đến vùng này, khu khuôn viên 

này rộng 5ha bao gồm nhà nghỉ dưỡng sang trọng, sân golf, 

nhà hàng, khu vực dã ngoại nằm cạnh bờ sông lộng gió, đối 

diện bên kia sông là thuỷ điện cung cấp điện cho vùng này. 

11h30: Dùng cơm trưa, nhận phòng khách sạn, nghỉ ngơi. 

Buổi chiều:Qúy khách tham quan: 

Chùa Liên Hiệp Quốc – nơi có nhiều ngôi chùa nhỏ 

đại diện cho nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam. 

Khu Giò, nơi làm ăn buôn bán lớn của cộng đồng người 

Việt ở Ubon, nơi đây buôn bán các loại giò chả, bánh kẹo 

rất ngon và đậm chất Việt Nam. Tỉnh Ubon này cũng là nơi 

sản xuất đèn sáp (nến) nổi tiếng nhất Thái Lan. 

Mua sắm tại Siêu Thị Big C hoặc Lotus.  

Dùng cơm tối, khởi hành về lại khách sạn Pakse nghỉ ngơi  

 

Ngày 3: UBOND – WAT PHOU – CHỢ DAO HUENG – THÁC TAN FANE– 

PAKSE 

(ăn 3 bữa) 

Buổi sáng: 

06h00: Đoàn làm thủ tục trả phòng, Đoàn khởi hành về 

lại Paksequa cửa khẩu Vang Tao & Chong Mek. Xe đưa 

đoàn tham quan Wat Phou – Di sản văn hoá Thế Giới với 

kiến trúc đền đài mang đậm phong cách Khmer được xây 

dựng từ những thế kỉ VI.  

11h30: Quý khách dùng cơm trưa tại Pakse. Xe đưa đoàn mua 

sắm tại Chợ Dao Hueng.  

14h30: Tham quan Thác Tan Fane – nằm trong khu vực cao 

nguyên Bolaven. Là một trong những thác nước đẹp nhất 

của miền Nam nước Lào. Quý khách s  được thưởng thức Caf  Lào trên cao nguyên này. 

18h00: Đoàn dùng cơm tối và về khách sạn nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi.  

Buổi tối: Đoàn tự do khám phá Pakse về đêm. 

Ngày 4:  PAKSE – CAMPUCHIA – VIỆT NAM 
  

(ăn 2 bữa) 



  

   

Buổi Sáng: Ăn sáng buffet tại khách sạn. Làm thủ tục trả phòng, khởi hành về lại Campuchia. Đến cửa 

khẩu Domcrolo & Vuenkham làm thủ tục xuất nhập cảnh. 

11h30: Dùng cơm trưa trên tuyến đường về 

18h30: Kết thúc hành trình khám phá Tour Lào – Đông Bắc Thái 4N3Đ, HDV công ty du lịch Vietkite 

chia tay và hẹn gặp lại Quý du khách trong những hành trình sau ! 

 

 

LƯU Ý: 

 Hộ chiếu (Passport) của quý khách phải còn thời hạn trên 6 tháng kể từ ngày về. 

 Quý khách từ 75 tuổi trở lên yêu cầu phải có giấy xác nhận đầy đủ sức khỏe để đi du lịch nước 

ngoài của Bác sĩ và phải có người thân dưới 60 tuổi (đầy đủ sức khỏe) đi theo. 

 Trong trường hợp bất khả kháng do thời tiết, thiên tai, đình công, bạo động, phá hoại, chiến 

tranh, dịch bệnh, chuyến bay bị trì hoãn hay bị hủy do thời tiết hoặc do kỹ thuật…..dẫn đến 

tour không thể thực hiện tiếp tục được, Công ty s  hoàn trả lại tiền tour cho quý khách sau khi 

đã trừ lại các chi phí dịch vụ đã thực hiện như phí làm visa,… và không chịu trách nhiệm bồi 

thường thêm bất kỳ chi phí nào khác. 

 Chương trình và giá có thể thay đổi tuỳ tình hình chuyến bay, khách sạn tại Lào và được xác 

nhận chính thức vào ngày họp đoàn, trước ngày đi 2 - 3 ngày. Các điểm tham quan có thể 

không theo thứ tự trong chương trình nhưng vẩn đảm bảo đầy đủ nội dung theo trong chương 

trình. 

HỦY TOUR: 

 Hủy ngay khi đăng ký đến trước ngày đi 7 ngày mất phí : 3.000.000 vnđ/ 1 khách 

 Hủy tour trước ngày khởi hành 01 ngày mất phí : 100% giá trị tour 

+ ĐỊA ĐIỂM ĐÓN KHÁCH: 04h00’ 

- Tại Công ty TNHH TM – DV – DL VIETKITE 

- Tại Nhà văn hóa Thanh niên 

- Trên QL13 

VIETKITE TRAVEL CHÚC QUÝ KHÁCH CÓ MỘT CHUYẾN DU LỊCH VUI VẺ ! 

 


