
  

 

 

 

 

 

 

 

 

NGÀY 01 HỒ CHÍ MINH - PAKSE – 4000 ĐẢO                     (ĂN 3 BỮA) 

  04:00 Sáng HDV  đón khách tại điểm hẹn  ,khởi hành đi cửa khẩu Hoa Lư 
Bình Phước. 

Trên đường dừng chân dùng bữa sáng 
tại nhà hàng địa phương. 

Buổi trưa: Ăn trưa tại tỉnh Stung 
Treng – Cambodia. Tiếp tục hành 
trình đến với cửa khẩu Dong Clo nhập 
cảnh Lào. 

Buổi chiều: Đoàn đến Tỉnh 
Champasak thuộc Đất Nước Lào , 
tham quan Thác Khone Phapheng – 

thác nước lớn nhất Đông Nam Á, nối hai bờ sông Mê Kông với 2 tỉnh 
Champasak và Stung Treng của Campuchia. Đến đây, du khách mới thực sự 
hiểu vì sao Khone Phapheng được mệnh danh là thác “Niagara của châu Á”. 

Du khách nghỉ đêm tại Pakse.  

 

 

 

 

 

 

NGÀY 02 KHONG ISLAND – VƯỜN QUỐC GIA SEPIAN – PAKSE       (ĂN 3 BỮA)       



  

 Buổi Sáng: Dùng điểm tâm sáng tại khách sạn, khởi hành tham quan 4000 
đảo: 

    Thác nước Liphi - ngôi nhà của 
cá heo nước ngọt, nếu may mắn quý 
khách có thể bắt gặp loài cá heo quý 
hiếm và hiền lành này bơi lội trên 
sông.  

    Tàn tích Chùa Oum Muang – đi 
một quãng đường ngắn băng ngang 
qua những ngôi nhà và rừng du khách 
sẽ bắt gặp tàn tích của Chùa Oum 
Muang là nơi thờ cúng thần Shiva 

quyền năng theo Ấn Độ Giáo.  

Ngắm cá heo nước ngọt trên sông Me Kong 

Buổi Trưa: Dùng cơm trưa tại nhà hàng địa phương. Đoàn di chuyển tham 
quan và cưỡi voi tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Hoang Dã SePian – Cách 
Pakse 54km. tại đây quý khách sẽ chiêm ngưỡng nét hoang sơ và các di tích 
của Vương Triều Champasak còn sót lại. Đoàn tự do cưỡi Voi dạo quanh 
Sepian – (chi phí cưỡi voi tự túc 100.000 kíp/ khách = 280.000 vnd). 

Đoàn ghé chợ Đào Hueng mua sắm đặc sản. 

Sau đó, xe đưa đoàn đến Chùa Núi Phusalau tham quan và ngắm Hoàng 
Hôn từ Núi Phusao. 

Đoàn dùng cơm tối, về khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi. Tự do khám phá 
pakse về đêm với các đặc sản Cá nướng, lạp, khô bò, Gỏi đu đủ dọc theo sông 
mekong. 

 

  

NGÀY 03 PAKSE – WAT PHOU - CAO NGUYÊN BOLAVEN (70km)    (ĂN 3 BỮA) 

 Sau bữa sáng, đoàn khám phá : 

Di tích Wat Phou. Đến đây, Quý khách sẽ 

được tận mắt chứng kiến một quần thể 
kiến trúc đẹp và nguy nga, nổi tiếng nhất 
ở Champasak là khu đền Wat Phou (còn 
gọi là Chùa Núi), nằm dưới chân núi 
thiêng Phou Kao (Núi Voi), Wat Phou 
là đền thờ xưa nhất ở Lào và đã được 
UNESCO công nhận là di sản Thế giới năm 
2001. 

Đoàn dùng cơm trưa. Xe sẽ đưa quý du 
khách quan: 

    Cao Nguyên Bolaven - là cái nôi của các đồn điền trà, cà phê, cao su nổi 
tiếng của Lào. Đi khắp các bản làng miền cao nguyên này, tính hiếu khách và 
thân thiện của người Lào luôn để lại nhiều kỷ niệm đẹp cho du khách.  

   Làng Dân Tộc Lào Thơng (Laos Theung), một trong những dân tộc thuộc 
vùng trung du của Lào.  



  

   Thác Tad Fane và Thác Tad Yueang - là những thác nước đẹp nhất 
Bolaven. 

Quý khách quay về Pakse. Ăn tối tại nhà hàng địa phương. Trở về khách sạn 
nghỉ ngơi. 

 

NGÀY 04 PAKSE – HCM                                                              (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 tại Bình Phước.   
17h30: Kết thúc lộ trình. Hướng dẫn viên VIETKITE chia tay và hẹn gặp lại 

quý du khách trong những hành trình sau! 

 

 

 

GHI CHÚ:  
 Chương trình này áp dụng cho khách Việt Nam đã có Hộ Chiếu (còn hiệu lực trên 6 

tháng).  
 Đối với khách Việt Kiều/ Quốc Tế, phải có Visa Lào (Chi phí khoảng 40-70USD/pax 

tùy theo quốc tịch làm tại Cửa khẩu) và Visa tái nhập Việt Nam. 
 Cung cấp danh sách đoàn gồm đầy đủ các chi tiết về: Họ tên, năm sinh, giới tính, 

nơi cư trú, số hộ chiếu, quốc tịch,… để chuẩn bị hồ sơ đoàn tham quan. 
 Địa điểm đón khách: 04h00’ 

+ Tại Công ty TNHH TM – DV – DL VIETKITE: 67 Hoàng Hoa Thám, P.6, Q. Bình 
Thạnh 
+ Tại Nhà văn hóa Thanh niên 
+ Trên QL13 

 

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


