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Điện Biên là tỉnh giàu tiềm năng du lịch, đặc biệt là lĩnh vực văn hoá - lịch sử. Nổi bật
nhất là hệ thống di tích lịch sử chiến thắng Điện Biên Phủ gồm: Sở chỉ huy chiến dịch
Điện Biên Phủ - Mường Phăng; các cứ điểm Him Lam, Bản Kéo, Độc Lập; Các đồi A1, C1,
D1, E1 và khu trung tâm tập đoàn cứ điểm của Pháp (Khu hầm Đờ cát).

Ngày 01: Hà Nội – Sơn La
05h30: Xe ô tô và HDV của Công ty đón quý khách du lịch Điện Biên tại điểm hẹn khởi hành đi Sơn
La.
06h00: Đoàn khởi hành đi Sơn La. Quý khách nghỉ ngơi ăn sáng tại Lương Sơn. Đến Sơn La, ăn
trưa. Buổi chiều: Xe đưa quý khách đi Điện Biên. Đến Điện Biên, nhận phòng khách sạn, ăn tối tại
Nhà Hàng. Quý khách nghỉ đêm tại khách sạn.
Ngày 02: Điện Biên
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Sau khi ăn sáng, quý khách tham quan hầm chỉ huy Trưởng quân đội Pháp: Tướng Đôcatxtori, cầu
lịch sử Mường Thanh và sông Nậm Rốm. Quý khách tham quan và chụp ảnh tại Tượng đài Chiến
Thắng Điện Biên Phủ, viếng nghĩa trang tại A1, tham quan chiến trường Đồi A1. Quý khách ăn trưa
tại Nhà Hàng. Chiều quý khách tham quan Bảo tàng Lịch Sử Điện Biên Phủ, tự do mua sắm tại Chợ
Mường Thanh.
18h30: Quý khách tham gia chương trình ăn tối, uống rượu, giao lưu văn nghệ với người Thái tại
Bản Ten.
Ngày 03: Điện Biên
Sau khi ăn sáng, quý khách đi tham quan di tích lịch sử, sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ của
quân đội ta, thăm hầm và lán làm việc của Đại Tướng Võ Nguyên Giáp, hầm tham mưu trưởng
Hoàng Văn Thái và các khu quân đội Việt Nam ta đóng quân trong rừng Mường Phăng. Đoàn ăn trưa
tại Nhà Hàng. Chiều: Quý khách tự do mua sắm tại Chợ Mường Thanh, ăn tối tại Nhà Hàng, tự do
tham quan Điện Biên về đêm.
Ngày 04: Điện Biên – Hà Nội
Sau bữa sáng, quý khách trả phòng khách sạn, đoàn khởi hành về Hà Nội. Ăn trưa và nghỉ ngơi tại
Sơn La. Về Hà Nội, kết thúc chuyến tham quan, tạm chia tay và hẹn gặp lại.
Giá tour thay đổi theo từng thời điểm. Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp để biết giá
Dịch vụ bao gồm:
Xe ô tô du lịch điều hòa, sạch đẹp, đưa đón theo chương trình.
Hướng dẫn viên: nhiệt tình, kinh nghiệm.
Nước uống trên xe: 01 chai/người/ngày
Bảo hiểm du lịch suốt tuyến
Khách sạn đẹp (Sơn La 3 sao, Điện Biên 4 sao): ti vi, điều hòa, nóng lạnh…03 người/phòng.
Ăn chính: 100.000 vnd/xuất, ăn phụ: 30.000 vnd/xuất
Dịch vụ không bao gồm: Đồ uống, nghỉ phòng riêng, chi tiêu cá nhân, thuế VAT…
Thanh Bình
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