
TIÊN CẢNH PÙ LUÔNG MÙA NƯỚC ĐỔ
LINH THIÊNG BÁI ĐÍNH CỔ TỰ VỀ ĐÊM

HÀNH HƯƠNG - KHÁM PHÁ TIỂU VƯƠNG CUNG THÁNH ĐƯỜNG 

NGẮM NHÌN TIÊN CHÚC CHỐN BỒNG LAI “ĐẲNG CẤP 4 SAO”

Thời gian: 04 ngày 03 đêm  
 Phương tiện: Máy bay + Xe du lịch

CÙNG EVNTOUR KHÁM PHÁ CÁC ĐIỂM NỔI BẬT TRONG CHƯƠNG TRÌNH 04 NGÀY 03 ĐÊM TẠI 
PULUONG

Pù Luông:

 Pù Luông là một điểm du lịch sinh thái lý tưởng cho du khách yêu thiên nhiên và muốn hòa mình
vào thiên nhiên và văn hóa bản địa. Pù Luông đẹp nhất trong năm vào hai dịp là mùa lúa dát vàng
khắp các bậc ruộng màu mỡ và khi những thửa ruộng vào mùa đổ nước. Nước ruộng đổ từ bậc ruộng
này sang bậc ruộng khác, cuộn trong mình màu của phù sa trộn với màu của trời cao phản chiếu tạo
nên một bức họa sắc màu kỳ vĩ; du khách đến với Pù Luông mùa nước đổ sẽ cảm nhận thật hơn về
sông nước đồng ruộng, được hít hà mùi xanh cỏ non và cảm nhận vẻ đẹp bình dị của cuộc sống.

 Ngoài vẻ đẹp thiên nhiên thì nét độc đáo không thể bỏ qua chính là Puluong Retreat – khu nghỉ
dưỡng tuyệt đẹp trên mây thuộc bản Đôn, Thanh Hóa. Nằm trong khu Bảo tồn Quốc gia Pù Luông,
nên bao quanh khu nghỉ dưỡng là khung cảnh núi rừng tuyệt đẹp, gần gũi với thiên nhiên, mang
màu sắc văn hóa riêng vùng miền nhưng vẫn mang đến sự tinh tế của một khu nghỉ dưỡng. Nơi “hot”
nhất của Puluong Retreat chính là bề bơi nước tràn, du khách tựa mình vào thành bể, ngắm nhìn vẻ
đẹp ruộng bậc thang cũng như núi rừng trùng điệp trải dài phía trước.

Ninh Bình:

 Lưu trú tại khách sạn Bái Đính với kiến trúc cổ kính và sang trọng mang đậm nét Á Đông cổ điển được
thiết kế với cac vật liệu tông màu trầm mang dáng dấp của chốn trang nghiêm thanh tịnh cùng nội
thất được làm từ các loại gỗ quý, bước tới nơi đây như lạc vào một thế giới êm dịu và thư thái, những
cảm giác mệt mỏi bức bối của cuôc sống hiện đại bỗng chốc xua tan, hòa mình vào vẻ đẹp trong lành
của thiên nhiên, thoảng nghe tiếng chuông chùa vang vọng…

Nam Định:

 Du khách đến với một trong những tỉnh có nhiều nhà thờ đẹp nhất cả nước, các công trình tôn giáo tại
Nam Định mang đậm nét kiến trúc Gothic với những mái vòm nhọn đặc trưng. Với hàng trăm nhà thờ
đẹp nguy nga, cổ kính mang lối kiến trúc phương Tây, ngoài ý nghĩa tâm linh còn thu hút du khách gần
xa đến tham quan chụp ảnh.

 Mảnh đất xứ Nam quê hương nhà Trần, lừng lẫy hào khí Đông A – “Non sông muôn thuở vững âu vàng
”. Một mảnh đất có vị thế hết s ức đặc biệt trong su ốt tiến trình lịch sử Việt Nam, là miền đất văn hiến,



địa linh nhân kiệt, nơi sinh d ưỡng biết bao nhiêu Trạng Nguyên, Khôi Nguyên và nhiều trí thức làm rạng
danh non sông đất nước.

NGÀY 01: TP.HCM   VINH  -  SUỐI CÁ THẦN CẨM LƯƠNG - PU LUÔNG   (Ăn 3 bữa)

05h00:  Hdv Du lịch Công Đoàn Điện Lực Việt Nam – EVNTOUR đón Qúy khách  tại Sân
Bay Tân Sơn Nhất làm thủ tục đáp chuyến bay đi Vinh chuyến bay lúc 06h00

08h00: Đến Vinh Xe và HDV đưa Qúy khách ăn sáng. Sau đó thăm làng Trù quê nội Bác Hồ nơi
sinh ra Hồ Chí Minh. Tiếp tục khởi hành đi Thanh Hoá, trên đường đi quý khách tham
quan Suối Cá Thần Cẩm Lương – Qúy khách đi bộ vào ngắm loài cá giốc ở suối Ngọc
có hình thù rất đẹp với lớp vảy phía trên lưng màu sẫm tựa như rêu và đá núi. Thân cá
khá giống loài trắm sông, lưng và vây có chấm đỏ, môi phớt hồng với số lượng hàng
nghìn con và nghe những truyền thuyết ly kỳ về suối cá thần này.

11h30:  Tiếp tục khởi hành đi Pù Luông nhận phòng khách san ăn trưa.
15h00: Quý khách tự do nghỉ ngơi thư giãn, tự do với thiên nhiên trong lành nơi vùng quê yên

bình. Tự do nghỉ dưỡng với các tiện ích đẵng cấp resort Thôn Quê.



18h00:     Dùng cơm tối tại nhà hàng và nghỉ đêm tại Pù Luông (Thanh Hóa), tận hưởng một buổi
tối kỳ diệu cùng với thiên nhiên

NGÀY 02: MỘT NGÀY KHÁM PHÁ PULUONG RETREAT                 (Ăn 3 bữa)

06h30: Qúy khách dùng điểm tâm sáng tại nhà hàng. Bắt đầu hành trình trải nghiệm thú vị như: 
- Đi bộ hoặc đạp xe qua những cung đường quanh co qua làng bản và đoạn suối nhỏ tại

cánh đồng ruộng bậc thang và bản Đôn (quãng đường từ 3.5 – 6km). 
- Qúy khách trải nghiệm Kayaking trên suối, đi bè tre trên sông, trekking qua các bản

làng truyền thống và ruộng bậc thang, tham quan khu guồng nước khổng lồ, thác nước
tự nhiên, hang động kì vĩ… (chi phí kayak tự túc). 

11h30: Qúy khách dùng bữa trưa tại nhà hàng

13h00: Tiếp tục hành trình đến: 
- Bản Lặn Trong – Lặn Ngoài (quãng đường khoảng 6,5km) – nơi có hơn 150 hộ dân

người Thái vẫn lưu giữ làng nghề dệt truyền thống lâu đời. Bản Lặn Trong có đến 80%
những ngôi nhà gỗ, mái cọ vẫn giữ được kiến trúc nguyên bản như Bản Lác, Poom
Coong của Mai Châu đầu những năm 90. 

- Suối Chằm – thuộc xã Ban Công, cách Puluong Retreat 13km đi xe, 3,5km đi bộ.
Đến khu vực suối Chằm, du khách sẽ đi qua những cây cầu treo nguyên bản, những
cánh đồng xanh mát, đường dễ đi và rất bằng phẳng. 

- Sử dụng bể bơi nước tràn – địa điểm được ưa thích nhất tại Puluong Retreat. 
Tối: Quý khách dùng bữa tối và tận hưởng không gian về đêm thanh bình, nghỉ đêm tại Pù Luông

NGÀY 03: PU LUÔNG – NINH BÌNH - CHÙA BÁI ĐÍNH VỀ ĐÊM                     (Ăn 3 bữa)

07h30: Quý khách dùng điểm tâm sáng và tự do nghỉ ngơi thư giãn, tự do với thiên nhiên trong 
lành nơi vùng quê yên bình. Sau đó hướng dẫn viên sẽ đưa du khách đến thăm và trò 
chuyện với những người dân địa phương sống ở làng Bầm phía sau Retreat. Du khách có 
thể tự do khám phá cuộc sống thường nhật nơi đây, đi dạo quanh những cánh đồng, tìm hiểu
về cách nấu rượu gạo, dệt vài của đồng bào dân tộc Thái .

12h00: Dùng cơm trưa dùng bữa trưa ở Retreat. Làm thủ tục trả phòng, tạm biệt Pù Luông xinh 
đẹp.

13h00: Quý khách khởi hành đi Ninh Bình, đến Bái Đính, Qúy khách làm thủ tục nhận phòng
nghỉ ngơi.

17h00 :  Đoàn ăn tối tại nhà hàng .Sau đó, xe điện đón đoàn tại sảnh khách sạn Bái Đính bước
vào hành trình trải nghiệm chùa Bái Đính về đêm.

 Đoàn làm lễ và dâng hương tại điện Phật Bà Quan Âm – ngôi điện gồm 7 gian,

gian chính giữa được đặt tượng Phật Bà Quan Âm nghìn mắt nghìn tay có trọng lượng 80
tấn được dát vàng bên ngoài. 

 Sau khi làm lễ tại Điện Quan Âm, đoàn lên Gác chuông chiêm ngưỡng hình ảnh

quả chuông đồng nặng 36 tấn. Đoàn dừng chân tại Điện Pháp Chủ - điện gồm có 5 gian,
tại gian chính giữa của điện đặt tượng Phật Thích Ca Mâu Ni cao 10m có trọng lượng
100 tấn được dát vàng bên ngoài. 



 Địa điểm dừng chân tiếp theo của đoàn là tại Bảo Tháp – ngôi Bảo tháp cao nhất

Việt Nam. Qúy khách lên Bảo Tháp sẽ được phóng tầm mắt chiêm ngưỡng toàn bộ khung
cảnh chùa Bái Đính về đêm lung linh huyền ảo trong ánh đèn điện, một không gian yên
tĩnh linh thiêng làm cho tâm hồn thêm thư thái. 

 Đoàn tiếp tục di chuyền đến Điện Tam Thế - ngôi điện được tọa lạc trên đồi cao

76m so với mặt nước biển. Tại gian giữa của điện được đặt 3 pho tượng Tam Thế có
chiều cao 7,2m và nặng 50 tấn. Đứng tại Điện Tam Thế là vị trí cao nhất trong 3 ngôi
điện, tại đây Qúy khách sẽ chụp những tấm hình đẹp nhất của chủa Bái Đính về đêm.
Quý khách tự do dạo chơi, thưởng thức cà phê Chuông Gió trên ngọn núi Đính. Nghỉ
đêm tại khách sạn Bái Đính, Ninh Bình.

NGÀY 04: NINH BÌNH – NAM ĐỊNH -  SÂN BAY THANH HOÁTP.HCM        (Ăn 2 bữa)

06h30: Quý khách dùng điểm tâm sáng, làm thủ tục trả phòng khách sạn 
08h00: Qúy khách tiếp tục  khởi hành đến tham quan 02 nhà thờ nổi tiếng nhất trong số các nhà

thờ đẹp nhất cả nước tại Nam Định mang đậm kiến trúc Gothic với những mái vòm nhọn
đặc trưng:

  Nhà thờ Chính tòa Bùi Chu – được xây dựng dưới thời Pháp, trải qua hơn 100

năm cùng thời gian nhưng vẫn còn uy nghiêm và bề thế và là một trong những nhà thờ nổi
tiếng và lâu năm nhất nhì tỉnh Nam Định. Đến đây bạn còn có dịp ngắm và thậm chí là
thổi thử chiếc kèn đồng lớn nhất Việt Nam. 

 Tiểu Vương cung Thánh đường Phú Nhai – là một trong những nhà thờ có

diện tích khá rộng lớn và cho đến nay vẫn được xem là một trong những Thánh đường đẹp
nhất Đông Dương. 

 12h00: Dùng bữa trưa tại nhà hàng địa phương. Khởi hành đi Thanh Hoá trên đường đi đoàn ghé
quý khách ghé chụp hình tại bia tưởng niệm kênh nhà Lê, ghé tham quan đền Cuông.

Chiều: Hdv Du lịch Công Đoàn Điện Lực Việt Nam – EVNTOUR làm thủ tục sân bay Thanh
Hoá  đáp chuyển bay đi Tp.HCM. Kết thúc chương trình tham quan.

GIÁ TOUR GHÉP ĐOÀN THỨ 7 HÀNG TUẦN

TIỄU CHUẨN GIÁ TOUR TRỌN GÓI GHÉP ĐOÀN PHỤ THU PHÒNG ĐƠN

KS: 3*- 4* 5,895,000vnđ 1,500,000vnđ

GIÁ TOUR BAO GỒM:
Vé máy bay : Hãng VietJet hoặc Jestar Khử hồi Sài Gòn - Vinh,  Thanh Hoá, Hà Nội –Sài
Gòn. 07kg hành lý xách tay 



Vận chuyển: Xe 16 chỗ hoặc 29 chỗ (tùy thuộc vào số lượng khách đăng kí) đưa đón và
phục vụ theo chương trình.
Khách sạn: 3 sao – 4 sao

02 Đêm tại Puluong Retreat 4* ( Loại phòng Comfy shared traditional stilt house). 
Quý khách có nhu cầu ở tiêu chuẩn phòng VIP: Deluxe valley-front pool 
room(new), phụ thu thềm: 850,000đ/khách).

01 Đêm tại Bái Đính Hotel 3*

Ăn uống: 
01 bữa sáng tiêu chuẩn 01 tô + 01 ly + 03 bữa sáng Buffet tại khách sạn + 07 bữa
chính set menu 150,000đ (Các món đặc sản vùng miền).

Tham quan: Vé tham quan các điểm du lịch theo chương trình. 
Hướng dẫn viên tiếng Việt: Phục vụ nhiệt tình, tận tâm, chu đáo. 
Bảo hiểm du lịch trọn tour: Mức bồi thường 10.000.000 VND/trường hợp.
Nón du lịch EVNTOUR + Khăn lạnh + Nước suối.

GIÁ TOUR CHƯA BAO GỒM:

Ăn uống + vui chơi giải trí cá nhân và các chi phí khác không đề cập trong chương trình. 
Phụ thu phòng đơn và Phụ thu khách nước ngoài + Tiền tips cho Tài xế và HDV.
Thuế VAT 10%

GIÁ TOUR TRẺ EM 

Trẻ em từ 02 -> dưới 05 tuổi: 65% giá vé. Tiêu chuẩn người lớn ngủ ghép chung phòng với
gia đình.
Trẻ em từ 05 -> dưới 11 tuổi: 85% giá vé. Tiêu chuẩn người lớn ngủ ghép chung phòng với
gia đình.
Trẻ em từ dưới 02 tuổi:15% giá vé.Gia đình tự lo cho bé. (Nhưng 02 người lớn chỉ được
kèm 01 trẻ em, nếu trẻ em đi kèm nhiều hơn thì từ em thứ 02 trở lên phải mua 65% giá vé.)
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