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Lịch Trình:
 Thứ sáu 26 tháng 1: Có mặt tại phi trường Los
Angeles lúc 8 giờ sáng để làm thủ tục vé máy bay. Khởi
hành buổi trưa bằng máy bay Cathay Pacific. Đến Hong
Kong vào buổi tối ngày thứ bẩy 27 tháng 1. Đổi máy
bay để đi Yangon (Ngưỡng Quang), nguyên là thủ đô
của Liên Bang Miến Điện trước năm 2006, và hiện nay
là đô thị lớn nhất của cả nước. Ăn tối trên máy bay. Đến
Yangon lúc 11 giờ 30 khuya cùng ngày. Về khách sạn và
nghỉ ngơi sau chuyến bay dài.

 Chủ nhật 28 tháng 1: Ăn sáng. Thăm khu trung
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tâm của Yangon, nơi vẫn còn rất nhiều tòa nhà với kiến
trúc Thuộc địa xen lẫn với những cao ốc hiện đại mới
được xây dựng gần đây sau khi Miến Điện mở cửa và
bắt đầu phát triển kinh tế. Viếng chùa Chauk Htatgyi,
nơi có tượng Phật nằm lớn nhất Đông Nam Á (dài 235ft,
cao 90ft). Thăm hồ nước Kandawgyi và chụp hình kỷ
niệm trước thuyền Karaweik mang hình ảnh chim thần
Garuda, mô phỏng chiếc thuyền ngự của các vua Miến
ngày xưa. Ăn trưa. Buổi chiều: Viếng chùa Botahtaung,
nơi tàng trữ Xá lợi đức Phật tổ Thích Ca từ hơn 2,000
năm; Thăm ngôi bảo tháp cao 132ft, được xây rỗng và
du khách có thể đi vào bên trong lòng tháp để chiêm
ngắm Xá lợi Phật. Thăm Chợ bách hóa Bogyoke (Scott’s
Market), ngôi chợ nhà lồng do Thực dân Anh xây dựng
vào đầu TK 20; Tự do mua sắm hàng thổ cẩm và quà kỷ
niệm. Viếng chùa Shwedagon (TK 6-10) xây trên đồi
Singuttara, ngôi Quốc tự của Phật Giáo Miến Điện;
Thăm bảo tháp hình quả chuông khổng lồ, cao 326ft và
được thếp với 60 tấn vàng ròng, nơi tàng trữ 8 sợi tóc
của đức Phật tổ Thích Ca cùng một mảnh áo của đức Ca
Diếp. Mục kích cảnh hàng ngàn Phật tử tấp nập đến
chùa lễ bái và tụng niệm bên hàng trăm điện thờ và một
rừng bảo tháp lớn nhỏ; Cùng hòa vào dòng người đi bộ
vòng quanh tháp lớn Shwedagon, một truyền thống cầu
an của Phật tử Miến. Ăn tối.

 Thứ hai 29 tháng 1: Ăn sáng. Rời Yangon để đáp

chuyến bay buổi sáng đi Bagan, kinh đô ArimaddanaPura của Đế quốc Pagan (TK 11-13), nằm bên con sông
lớn Ayeyarwady – quần thể kiến trúc Phật giáo vĩ đại
được xây dựng bởi công sức và lòng thành của hàng bao
thế hệ Phật tử dưới vương triều thịnh vượng của các
vua Bamar – được UNESCO xếp hàng đầu trong danh
sách các “Di sản Văn hóa Nhân loại”. Đến Bagan trong
buổi sáng. Trọn ngày còn lại đi thăm những chùa-tháp
với kiến trúc kỳ vĩ và đa dạng, tiêu biểu cho các thời kỳ
khác nhau trong văn hóa Bagan: tháp Shwezigon, tháp
Thatbyinnyu, tháp Ananda, tháp Shwesandaw, tháp
Htilominlo... Ăn trưa giữa chương trình thăm viếng.
Thăm xưởng làm đồ mỹ nghệ bằng sơn mài ở làng
Myingaba, một cơ hội tìm hiểu về nghề sơn ta truyền
thống của Miến Điện. Cuối ngày, đi lên tầng cao của tháp

Buphaya để cùng ngắm nhìn quang cảnh tuyệt đẹp của
hoàng hôn phủ nắng vàng rực trên cố đô Bagan. Ăn tối.

 Thứ ba 30 tháng 1: Rời khách sạn vào lúc mờ

sáng để trở lại tháp Thatbyinnyu; Từ trên các tầng cao
của ngôi đền ngắm nhìn toàn cảnh cố đô Bagan trong
buổi bình minh với mặt trời đang từ từ thức dậy. Trở
về khách sạn và ăn sáng. Dùng xe thổ mộ đi về hướng
làng Min Nan Thu với chương trình dã ngoại và thăm
viếng các chùa-tháp nổi tiếng khác: tháp Dhammayazika, tháp Mahabodhi, tháp Dhammayangyi, tháp
Sulamani… Ăn trưa. Buổi chiều: Thăm đền Gubyaukgyi
và thưởng ngoạn những tác phẩm bích họa Phật giáo
tuyệt đẹp – tranh Jataka minh họa những câu chuyện
tiền thân của đức Phật. Thăm tu viện cổ Nat Htaung
Kyaung (TK 18), nổi tiếng bởi kiến trúc chạm gỗ độc
đáo; Thưởng ngoạn bộ sưu tập tượng và hộp sơn cổ của
tu viện. Thăm khu chợ địa phương Nyaung U để quan
sát đời sống và sinh hoạt hàng ngày của người dân địa
phương. Dùng thuyền máy đi chơi và ngắm cảnh hoàng
hôn trên sông Ayeyarwady; Thưởng thức tiệc cocktail
nhỏ trên bãi cát ven sông trước khi dùng cơm tối.

 Thứ tư 31 tháng 1: Ăn sáng. Rời Bagan để đáp
chuyến bay buổi sáng đi Heho, thị trấn nhỏ trên cao
nguyên Shan. Đến Heho và tiếp tục hành trình đến vùng
hồ Inle, hồ nước ngọt lớn thứ nhì ở Miến Điện nằm trên
cao nguyên 2,900ft. Đến thị trấn Nyaung Shwe bên bờ
hồ, và ghé thăm tu viện Shwe Yan Pyay, kiến trúc Phật
giáo xây dựng bằng gỗ teak. Ăn trưa. Dùng thuyền máy
để di chuyển đến khách sạn xây dựng ngay bên hồ. Buổi
chiều: Viếng chùa Phaung Daw U, “đệ nhất linh tự” ở
bang Shan; Ngắm 5 pho tượng Phật được các Phật tử
liên tiếp thếp vàng dày đến mức không còn thấy rõ hình
dáng và gương mặt của đức Phật! Thăm xưởng đóng
thuyền ở làng nổi Nampan, và các xưởng dệt lụa tơ tằm
và xưởng làm đồ bạc truyền thống ở làng nổi Inpawkon.
Thời gian còn lại của buổi chiều tự do trong khuôn viên
khách sạn; Ngắm cảnh mặt trời lặn bên hồ trước khi ăn
tối.

 Thứ năm 01 tháng 2: Ăn sáng. Thăm những ngôi

làng của các sắc dân Intha, Pa-O và Danu xây nổi trên
mặt hồ, với những khu “vườn nổi” trồng rau và cây ăn
trái xum xuê. Xem họp chợ buổi sáng trên mặt hồ và
mục kích nếp sống đơn sơ nhưng đầy màu sắc của
người dân địa phương. Ghé thăm một gia đình sống
trên “làng nổi” Paukpar và thưởng thức hương vị đặc
biệt của trà Shan. Ăn trưa. Buổi chiều: Đi chơi bằng
thuyền máy về hướng làng Indaing bên bờ phía tây hồ
Inle, ngắm nhìn cảnh quan có một không hai của hồ
nước mênh mông dưới bầu trời trong xanh, với núi non
chập chùng ven hồ; Xem dân chài Intha chèo thuyền
nan bằng một chân và vừa dùng chân vừa dùng nơm để
bắt cá. Ghé làng Indaing và thăm các phế tích chùa-tháp

Nyaung Ohak (TK 14-18); Đi lên tầng cao nhất của chùatháp Shwe Inn Thein để ngắm nhìn toàn cảnh vùng hồ
Inle. Trở lại thuyền máy và đi thăm tu viện Ngaphe
Kyaung, một trong những tu viện Phật giáo xưa nhất (TK
18-19) trên vùng hồ Inle; Viếng thiền đường của tu viện
và chiêm ngắm các tượng Phật cổ bằng gỗ thếp vàng
theo nhiều phong cách mỹ thuật khác nhau (Shan,
Bagan, Inwa, Thái, Tây Tạng…). Trở lại khách sạn trước
khi hoàng hôn tắt trên mặt hồ. Ăn tối.

 Thứ sáu 02 tháng 2: Ăn sáng. Rời Inle để trở lại

Heho và đáp chuyến bay buổi sáng đi Mandalay, kinh đô
Ratana-pura của Vương triều cuối cùng trong lịch sử
Miến Điện (TK 19), đô thị lớn thứ hai sau Yangon. Đến
Mandalay trong buổi sáng. Đi Amara-pura, kinh phủ của
Vương triều Konbaung (TK 18). Thăm tu viện
Mahagandayon và mục kích sinh hoạt tu tập hàng ngày
của hàng nghìn nhà sư Tiểu Thừa. Thăm chiếc cầu U Bein
bằng gỗ teak dài 1 mile xây trên hồ Taungthaman. Thăm
một xưởng dệt lụa tơ tằm sử dụng các khung cửi cổ
truyền. Trở lại Mandalay và ăn trưa. Buổi chiều: Viếng
chùa Mahamuni, một trong những điểm hành hương
Phật Giáo chính ở Miến Điện; Vào chánh điện để chiêm
bái pho tượng Maha Muni (Đại Hiền Giả) nổi tiếng,
tương truyền được đúc từ sinh thời của đức Phật Thích
Ca (500 BC); Mục kích truyền thống của các Phật tử hành
hương tự tay thếp vàng quỳ lên tượng Phật. Thăm tu
viện Shwenandaw Kyaung, phần duy nhất còn được bảo
tồn nguyên vẹn của Cố Cung Mandalay (bị thiêu hủy
trong Thế Chiến thứ II), một kiệt tác của nghệ thuật kiến
trúc và chạm khắc trên gỗ teak TK19. Viếng chùa
Kuthodaw, được mệnh danh là “pho kinh điển Phật Giáo
lớn nhất thế giới”; Dạo xem toàn văn bộ kinh Đại Tạng
(Tripitaka) bằng chữ Pali được khắc trên 729 tấm bia đá
cẩm thạch (TK 19). Ăn tối.

 Thứ bẩy 03 tháng 2: Ăn sáng. Đáp tàu nhỏ đi chơi

trên sông Ayeyarwady, con sông lớn nhất ở Miến Điện;
Quan sát cảnh sinh hoạt của người dân địa phương ở
trên mặt sông cũng như hai bên bờ sông. Ghé thăm tháp
Mingun Pahtodawgyi, ngôi bảo tháp đồ sộ xây dựng dở
dang dưới đời vua Bodawpaya (cuối TK 18), còn để lại
một phần ba công trình bằng gạch cao 170ft; Thăm quả
chuông Phật giáo bằng đồng lớn nhất thế giới (cao 12ft,
nặng 90 tấn); Viếng chùa Hsinbyume (TK 19) quét vôi
trắng, kiến trúc Mandala tượng trưng cho vũ trụ quan
Phật Giáo và Ấn Độ Giáo. Tiếp tục dùng tàu nhỏ để đi
Sagaing, kinh phủ của Vương Quốc Sagaing (TK 14) với
hơn 600 chùa-tháp và tu viện, một thánh địa quan trọng
của Phật giáo Miến. Ăn trưa trên tàu. Thăm tu viện nữ
Thakyadithar và mục kích sinh hoạt tu tập của hàng
nghìn nhà sư nữ. Dùng xe ngựa đi thăm tu viện cổ
Bontha Bagaya (cuối TK 16); Thưởng lãm tòa kiến trúc
với vẻ đẹp lộng lẫy và cân đối với nhiều tầng mái, hàng

trăm cột lớn bằng gỗ teak và hàng nghìn hoa văn trang
trí chạm lộng tinh xảo. Trở lại Mandalay. Đi lên đồi
Mandalay để ngắm nhìn bức tranh toàn cảnh của thành
phố cố đô tắm trong nắng hoàng hôn. Ăn tối.

 Chủ nhật 04 tháng 2: Ăn sáng. Buổi sáng tự do để

chuẩn bị hành lý. Rời khách sạn và đi ra phi trường lúc
11 giờ. Từ giã Mandalay và Miến Điện để đáp chuyến bay
buổi chiều đi Vientiane (Vạn Tượng), thủ đô đồng thời là
đô thị lớn nhất của CHDCND Lào. Ghé Bangkok đổi máy
bay. Đến Vientiane vào buổi tối. Về khách sạn. Ăn tối tự
túc.

 Thứ hai 05 tháng 2: Ăn sáng. Viếng chùa Pha That

Luang (TK 16), ngôi Quốc tự của Phật giáo Lào; Thăm
bảo tháp cao 150ft, với 3 tầng thếp vàng rực rỡ tượng
trưng cho 3 ngôi Tam Bảo, bao quanh bởi 30 bảo tháp
nhỏ. Thăm chùa Wat Sisaket (TK 19), chiêm ngắm hàng
trăm tượng Phật lớn nhỏ trong chánh điện cũng như dọc
các hành lang bao quanh chùa. Thăm chùa Haw Phra
Kaew, nơi từng tại vị pho tượng Phật bằng ngọc lục bảo
(emerald) – hiện đang được thờ như “quốc bảo” trong
chùa Wat Phra Keo ở Bangkok (Thái Lan). Thăm Tượng
đài Độc lập Patuxay ở trung tâm thành phố, xây dựng vào
thập niên 1960 theo kiểu dáng khải-hoàn-môn, để vinh
danh công cuộc đấu tranh dành độc lập của nhân dân
Lào. Ăn trưa. Buổi chiều: Thăm Công viên Xieng Khuan
bên bờ sông Mekong, nơi trưng bày hàng trăm pho
tượng Phật giáo và Ấn Độ giáo. Đến bên cầu biên giới
Lào-Thái, chiếc cầu dài 1,1km, thông đường vào năm
1994; Đi bộ lên cầu đến sát lằn ranh biên giới với Thái
Lan và chụp hình kỷ niệm. Trở lại Vientiane. Ăn tối và
thưởng thức văn nghệ truyền thống Lào.

 Thứ ba 06 tháng 2: Ăn sáng. Rời Vientiane để đáp

chuyến bay ngắn buổi trưa đi Xiengkhouang, trong miền
cao nguyên đông-bắc Lào, nối liền phía cực bắc của dãy
Trường Sơn (Annamese Cordillera), địa danh nổi tiếng
với Cánh Đồng Chum và những trận không tập của Hoa
Kỳ từ 1964 đến 1973 trong cuộc chiến tranh ở ba nước
Đông Dương. Đến Phonsavan, thủ phủ của tỉnh
Xiengkhouang. Ăn trưa. Buổi chiều: Đi thăm Cánh Đồng
Chum, di tích khảo cổ và nhân chủng nổi tiếng thế giới,
được UNESCO xếp hạng “Di sản Văn hóa Nhân loại”.
Thăm khu vực Di tích số 1, tận mắt nhìn xem hàng trăm
– trong số hàng nghìn – chiếc chum đá lớn nằm rải rác
khắp trong thung lũng rộng và trên các sườn đồi, giữa
khung cảnh thiên nhiên hoang dã của miền cao nguyên
tiếp nối với dãy Trường Sơn kỳ vĩ [Những chum đá có lẽ
đã xuất hiện từ thời đại Đồ Sắt (TK 6BC-6AD), hiện nay
vẫn còn là một bí ẩn gây nhiều tranh cãi]. Đi thăm thị trấn
Muang Khoun, kinh đô của Vương quốc Phuan (TK 14)
và là thủ phủ cũ của tỉnh Xiengkhouang (trước chiến

tranh). Thăm phế tích tuyệt đẹp của chùa Wat Piawat
(TK 16), ngôi chùa duy nhất còn tồn tại sau những trận
mưa bom dữ dội trong chiến tranh. Trở lại Phonsavan.
Ăn tối.

phố, và ghé thăm bản của các sắc tộc Hmong, Lao Loum,
và Khmu. Ăn tối.

 Thứ tư 07 tháng 2: Ăn sáng. Rời Xiengkhouang để

chuẩn bị hành lý. Rời khách sạn và đi ra phi trường lúc
11 giờ. Từ giã Luang Prabang và Lào để đáp chuyến bay
đầu giờ trưa đi Siem Reap, thủ phủ của tỉnh mang cùng
tên nằm ở vùng tây-bắc Vương quốc Cambodia và là
cửa ngõ đi vào khu đền đài Angkor nổi tiếng, được
UNESCO xếp hàng đầu trong danh sách “Di sản Văn hóa
Nhân loại”. Đến Siem Reap vào buổi chiều. Buổi chiều
còn lại: Thăm xưởng Artisans d’Angkor, nơi sản xuất
các mặt hàng thủ công mỹ nghệ truyền thống của người
Khmer với phẩm chất và tính mỹ thuật cao. Thăm khu
chợ địa phương và tự do mua sắm hàng thổ cẩm và quà
kỷ niệm. Ăn tối và thưởng thức chương trình ca múa
dân gian với điệu múa cổ điển Apsara nổi tiếng.

đi Luang Prabang, hành trình dài xuyên qua vùng cao
nguyên ngoạn mục ở tây-bắc Lào. Trên đường dừng
chân chụp hình kỷ niệm trước những bản làng với
ruộng vườn và đồi nương, cùng nhìn xem sinh hoạt
hàng ngày của các sắc dân địa phương. Ăn trưa trên
đường. Đến Luang Prabang, cố đô của Vương quốc
mang cùng tên (TK 18), đô thị cổ xây dựng ở nơi hợp
lưu của hai con sông Mekong và Nam Khan, được
UNESCO xếp hạng “Di sản Văn hóa Nhân loại”, vào buổi
chiều. Về khách sạn. Buổi chiều còn lại đi lên đồi Phousi
và từ trên tầm cao ngắm nhìn bức tranh toàn cảnh của
cố đô Luang Prabang yên tĩnh và trầm mặc giữa dòng
chảy hiền hòa của hai con sông Mekong và Nam Khan.
Ăn tối.

 Thứ năm 08 tháng 2: Ăn sáng. Dùng tàu nhỏ đi

lên thượng nguồn sông Mekong, và ghé thăm hang
động Pak Ou. Đi vào thăm Động thấp Tham Ting và
Động cao Tham Theung, nơi cư dân địa phương từ bao
thế hệ đã sử dụng làm nơi đặt hàng ngàn tượng Phật
thếp vàng lớn, nhỏ và đủ mọi kiểu dáng, đứng hoặc ngồi
quay mặt nhìn ra sông Mekong. Ăn trưa. Buổi chiều:
Thăm làng Ban Xang Hai và Ban Xang Khong, xem
người dân địa phương nấu rượu nếp và dệt lụa tơ tằm
bằng thủ-công-nghệ gia đình. Trở lại Luang Prabang.
Ăn tối.

 Thứ sáu 09 tháng 2: Rời khách sạn vào lúc mờ

sáng để đi xuống khu phố trung tâm và xem các nhà sư
đi khất thực (nếu là Phật tử quý khách sẽ được mời
tham gia cúng dường). Trở về khách sạn và ăn sáng.
Thăm Cố cung Luang Prabang, hiện nay là Viện bảo
tàng Quốc gia; Thưởng ngoạn các di chỉ khảo cổ cùng
bộ sưu tập mỹ thuật độc đáo phản ánh tính đa sắc tộc
phong phú trong nền văn hóa Lào. Viếng chùa Hoàng
gia Wat Xiengthong do vua Setthathirath xây dựng bên
sông Mekong (TK 16), là ngôi chùa được bảo tồn
nguyên vẹn nhất ở cố đô; Thưởng ngoạn mỹ thuật trang
trí bên trong chùa với hoa văn và màu sắc trang nhã
tiêu biểu cho phong cách Luang Prabang; Chiêm ngắm
pho tượng Phật Nằm đẹp hiếm có, được tạc từ ngày
dựng chùa; Thăm phòng tàng trữ kinh Đại Tạng
(Tripitaka); Xem chiếc xe-kiệu tang cao 40ft, trước đây
dùng cho lễ hỏa táng của các vua Lào. Ăn trưa. Buổi
chiều: Viếng chùa Wat Mai do vua Anourat dựng (TK
17); Thưởng ngoạn những tác phẩm chạm lộng thếp
vàng trên mặt tiền của chùa minh họa chuyện sử thi Ấn
Độ Ramayana và tích Vessantara Jataka về tiền thân của
đức Phật. Buổi chiều: Đi chơi dã ngoại bên ngoài thành

 Thứ bẩy 10 tháng 2: Ăn sáng. Buổi sáng tự do để

 Chủ nhật 11 tháng 2: Ăn sáng. Thăm Angkor

Thom, “Thành phố Vĩ đại” (cuối TK 12), khu phế tích
đẹp nhất của nền văn minh Khmer cổ: Thăm cổng thành
phía Tây với vòm cửa cao vút dành cho voi đi qua;
Thăm đền Bayon (TK 12-13), quần thể 54 ngôi tháp và
200 gương mặt khổng lồ với khóe miệng cười bí hiểm
của vua-thần Devaraja, đồng thời của bồ-tát
Avalokitesvara; Thưởng lãm vô số tranh phù điêu trên
những dãy tường đá thuật lại những cuộc chiến tranh
giữa người Khmer, người Chàm và người Thái (TK 1213), đồng thời mô tả cuộc sống dân gian cùng các sinh
hoạt cung đình dưới triều vua Jayavarman VII; Thăm
phế tích của đền Baphuon, với kiến trúc mô phỏng ngọn
núi thần Meru trong thần thoại Ấn Độ giáo; Thăm
khuôn viên của hoàng thành Phimeanakas (TK10-11)
với hồ tắm của các vua và phi tần Khmer; Thăm Sân Voi
và Sân Vua Cùi (TK 12-13), với những nền đá chạm trổ
tuyệt đẹp. Ăn trưa. Buổi chiều: Thăm Angkor Wat,
“Thành phố Đền”, kiến trúc tôn giáo bằng đá lớn nhất
thế giới, được xây dựng bởi vua Suryavarman II (đầu
TK 12); Đi dọc theo hai hành lang dài và thưởng lãm
tranh phù điêu minh họa trích đoạn trong thiên sử thi
Mahabharata và Ramayana của Ấn Độ, cùng những sinh
hoạt cung đình dưới triều vua Suryavarman II; Thưởng
lãm hơn 2,000 tượng phù điêu vô cùng quyến rũ và đầy
nét gợi cảm của các thiên thần Apsara, đỉnh cao của
nghệ thuật điêu khắc cổ Khmer. Vào cuối ngày, thăm
Phnom Bakheng (đầu TK 10), ngôi đền-núi bẩy tầng
xây trên đỉnh một ngọn đồi cao; Từ tầng cao nhất ngắm
nhìn bức tranh toàn cảnh đẹp vô song của đền Angkor
Wat trong nắng hoàng hôn, cùng cảnh mặt trời lặn trên
biển-hồ Tonlé Sap. Trở lại Siem Reap. Ăn tối.

 Thứ hai 12 tháng 2: Ăn sáng. Thăm đền Prasat
Kravan (đầu TK 10), kiến trúc tiền-Angkor xây dựng

bằng gạch nung, với tượng phù điêu của thần Vishnu và
Lakshmi cũng bằng gạch. Thăm Ta Prohm (cuối TK 12),
ngôi đền đổ nát và không được trùng tu với chủ ý để du
khách có thể nhìn thấy hình ảnh của rừng già nhiệt đới
xâm thực vào các phế tích Angkor. Thăm Ta Keo (cuối
TK 10), ngôi đền với đường nét vuông vức xây toàn bằng
đá sa-thạch xanh không chạm trổ. Ngắm nhìn không
gian thanh tịnh bên hồ Srah Srang (TK 10), hồ nước
nhân tạo dành cho nghi lễ thanh tẩy của các vua Khmer.
Thăm Pre Rup (TK 10), ngôi đền dành cho nghi thức hỏa
táng của các vua Angkor, với phong cách xây dựng độc
đáo kết hợp ba loại vật liệu: gạch nung, đá ong và đá sathạch. Ăn trưa. Buổi chiều: Thăm đền Neak Pean (TK 12)
xây trên một cù lao tròn nằm giữa một hồ nước vuông,
kiến trúc tượng trưng cho vũ trụ quan Ấn Độ giáo. Đi
thăm đền Banteay Srei (TK 10), ngôi đền nhỏ xây toàn
bằng đá sa-thạch hồng với kiến trúc tinh tế và cân đối,
được trang trí bởi hàng nghìn họa tiết chạm trổ cực kỳ
tinh vi, là kiệt tác mẫu mực trong mỹ thuật cổ-điển
Khmer. Trở lại Siem Reap. Tự do dạo phố để mua sắm
quà kỷ niệm. Ăn tối.

 Thứ ba 13 tháng 2: Ăn sáng. Rời khách sạn lúc 7

giờ 30 sáng và đi ra phi trường. Từ giã Siem Reap và
Cambodia để bay trở về Hoa Kỳ bằng máy bay Cathay
Pacific. Máy bay cất cánh lúc 11 giờ trưa. Ghé Hong Kong
để đổi máy bay. Về đến phi trường Los Angeles vào buổi
trưa cùng ngày.

GIÁ TOUR (bao gồm phần A và phần B):
(A) Vé máy bay Quốc tế: Los Angeles – Yangon /
Mandalay – Vientiane / Luang Prabang – Siem Reap – Los
Angeles với hãng Cathay Pacific và Thai Airways.

estimated US$ 1,800.00

(B) Tour nội địa trọn gói (package land tour) tại Miến
Điện, Lào và Angkor (bao gồm các chuyến bay trong nội
địa Miến Điện và Lào):

US$ 5,100.00 + Visas
PACKAGE LAND TOUR BAO GỒM:

 Khách sạn hạng Deluxe (tương đương 4, 5 Sao và
Local Best tùy địa phương, 02 người một phòng)
 Ba bữa ăn hàng ngày
 Mọi phương tiện di chuyển bằng máy bay, đường
bộ và đường thủy trong nội địa Miến Điện, Lào và
Cambodia
 Chương trình thăm viếng như ghi trong Lịch Trình
Tour, với sự hướng dẫn của người Tour Guide địa
phương, và của người Tour Leader của Voyages Saigon
 Bảo hiểm về Sức khỏe và Y Tế (only applicable to
US residents & traveling to Europe and Asia from the USA)

