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Nhà ngục Sơn La đã trở thành điểm thăm quan của khách du lịch. Đến thăm nhà tù Sơn
La, du khách được tận mắt chứng kiến sự dã man của thực dân Pháp và cảm phục trước ý
chí đấu tranh của các chiến sĩ cộng sản qua những bằng chứng lịch sử. Cùng với di tích
nhà ngục Sơn La, có Bảo tàng Sơn La với nhiều hiện vật lịch sử quý giá. Quần thể di tích
lịch sử Điện Biên Phủ được chính thức xếp hạng di tích lịch sử quốc gia ngày 28 tháng 4
năm 1962.

Tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ được xây dựng nhân dịp kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện
Biên Phủ (2004). Hiện nay chạy dọc thung lũng Mường Thanh, nơi diễn ra cuộc đọ sức lịch sử năm
xưa là đại lộ 279, con phố chính và lớn nhất thành phố Điện Biên Phủ.

Chương trình: Hà Nội - Sơn La - Điện Biên Phủ - Hà Nội (4 ngày)
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Ngày 1: Hà Nội - Sơn La
05h00: Xe đón quý khách khởi hành đi Sơn La.
12h00: Quý khách nghỉ ngơi và ăn trưa tại nhà hàng
15h00: Đến Sơn La, Quý khách nhận phòng nghỉ ngơi, sau đó đi thăm quan di tích lịch sử nhà tù
Sơn La – Cây đào tô hiệu, bảo tàng Sơn La.
18h00: Quý khách ăn tối tại khách sạn, sau đó tự do thăm quan.
Ngày 2: Sơn La - Điện Biên Phủ
Sau bữa sáng, trả phòng, xe đưa quý khách đi Điện Biên, ăn trưa dọc đường, quý khách thăm Cụm
Cứ điểm Mường Phăng – Nơi Đại Tướng Võ Nguyên Giáp và các chuyên gia từng làm việc trong chiến
dịch Điện Biên Phủ - 1954. Về TP Điện Biên nhận phòng nghỉ, ăn tối. Tự do thăm quan.
Ngày 3: Điện Biên Phủ - Sơn La
Sau bữa sáng xe đưa quý khách đi thăm bảo tàng Điện Biên - Cứ điểm Đồi A1 – Nghĩa Trang Liệt Sỹ
- Cầu Mường Thanh Lịch Sử - Hầm tướng D’ castery, thăm Đồi D1 - Với bức tượng chiến thắng Điện
Biên Phủ. Về khách sạn ăn trưa. Trả phòng, xe đưa Quý khách về Sơn La, đến nơi nhận phòng nghỉ,
ăn tối.
Ngày 4 : Sơn La - Hà Nội
Sau bữa sáng, trả phòng, xe đưa quý khách về Hà Nội, ăn trưa dọc đường.
18h00: Về đến Hà Nội - Kêt thúc chương trình du lịch.
Giá tour thay đổi theo từng thời điểm. Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp để biết giá
Báo giá bao gồm:
-Phương Tiện: Xe ôtô đời mới có máy lạnh , âm thanh hiện đại,
-Mức ăn:70000đ/bữa chính,20000 đ/bữa phụ
-Phòng nghỉ :Có tivi, điều hoà,khép kín.vị trí trung tâm,3-4người/phòng
-Hướng Dẫn Viên:Chuyên nghiệp,phục vụ nhiệt tình,thành thạo,chu đáo xuyên xuốt tuyến
-Vé Thăm quan:Khách được mua tiền vé vào cửa các thắng cảnh,thời gian thăm quan hướng dẫn
viên sẽ hẹn và thống nhất cùng đoàn.
-Bảo hiểm:Khách được mua bảo hiểm du lịch trọn tour,phí bảo hiểm mức đền bù tối đa là 10 000
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000đ/người
-Khuyến Mại :Nước uống,khăn lạnh,thuốc chống say….
Báo giá không bao gồm:
- Chi tiêu cá nhân, chí phí giặt là, đồ uống, thuế VAT, ….
Lưu ý
- Trẻ em 1 - 5 tuổi: miễn phí (ăn + ngủ chung bố mẹ); 6 - 11 tuổi: tính ½ suất (ăn suất riêng và ngủ
chung với bố mẹ); 12 tuổi trở lên: tính như người lớn.
- 02 người lớn chỉ được kèm 01 trẻ em từ 05 tuổi trở xuống, nếu trẻ em đi kèm nhiều hơn thì từ em
thứ 02 trở lên phải mua ½ vé.
* Giá trên có thể thay đổi vào thời điểm quý khách đi du lịch mà không cần báo trước.
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