DU LỊCH NẮNG MỚI SÀI GÒN
81/23 Hoàng Hoa Thám, P.6, Q.Bình Thạnh, TPHCM
Hotline: 0934 040 332
Email: dlnangmoi@gmail.com - Website: www.dulichnangmoi.com

Tour Du Lịch Tây Bắc - Mù Cang Chải - Sapa
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Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm
Mã Tour: TN-2456 - Khởi hành: Hằng tháng
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CHƯƠNG TRÌNH TOUR
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Tour du lịch Tây Bắc - Mù Cang Chải: là một huyện vùng cao của tỉnh Yên Bái phía bắc giáp huyện Văn
Bàn của tỉnh Lào Cai, phía nam giáp huyện Mường La của tỉnh Sơn La, phía tây giáp huyện Than Uyên của
tỉnh Lai Châu, phía đông giáp huyện Văn Chấn cùng tỉnh. Huyện nằm dưới chân của dãy núi Hoàng Liên
Sơn, ở độ cao 1.000 m so với mặt biển. Muốn đến được huyện Mù Cang Chải phải đi qua đèo Khau Phạ - là
một trong tứ đại đỉnh đèo của Tây Bắc. Mù Cang Chải nằm cách Hà Nội khoảng 280km, mỗi mùa lúa chín
nơi đây đón tiếp hàng chục nghìn du khách từ khắp các miền tổ quốc và vô vàn các nhóm bạn trẻ lập kế
hoạch phượt Mù Cang Chải. Hãy cùng Du Lịch Nắng Mới đến với hành trình trong tour này nhé!

NGÀY 01 HÀ NỘI - TÚ LỆ - MÙ CANG CHẢI (ĂN TRƯA, CHIỀU)
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5h30: Xe và hướng dẫn viên của Du Lịch Nắng Mới đón quý khách điểm hẹn khởi hành đi Suối Giàng, Văn
Chấn. Theo quốc lộ 32 theo hướng Sơn Tây, đoàn dùng bữa sáng trên đường đi (chi phí tự túc).
11h00:Quý khách nghỉ ngơi ăn trưa tại ngã thị xã Nghĩa Lộ. Sau bữa trưa đoàn tiếp tục hành trình đi Mù
Cang Chải.
Trên đường đi Mù Cang Chải đoàn dừng chân thăm quan Tú Lệ. Tú Lệ có thể ví như một cô gái miền sơn
cước vô cùng xinh đẹp. Đẹp ngay từ dốc ba tầng nơi bắt đầu địa giới của vùng, cao ngất trời mây bên vách
đá chênh vênh, núi rừng hoang dại và đầy vẻ kiêu kỳ bí ẩn. Đẹp từ những mảnh ruộng nằm lẻ loi trên sườn
núi đá, những ngôi nhà nhỏ bằng gỗ cheo leo thoáng ẩn thoáng hiện giữa đỉnh trời. Đẹp nhất là những
cánh đồng lúa chín mê mải được ôm trọn bởi ba dãy núi Khau Phạ, Khau Song và Khau Thán, nơi ấy còn có
một dòng suối mênh mang uốn lượn chảy ngang. Cái thú vị tiếp theo đó là cảnh sắc mỗi mùa một nét gợi
cảm riêng biệt, thú vị và không bao giờ gây nhàm chán.
16h00: Đoàn đến Mù Cang Chải, nhận phòng nghỉ ngơi.
Dùng bữa tối tại nhà hàng, thưởng thức đặc sản Tây Bắc, tự do tham quan thì trấn Mù Cang Chải về đêm,
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nghỉ đêm tại Nhà nghỉ.
NGÀY 02 MÙ CANG CHẢI - LA PÁN TẨN - SAPA (ĂN SÁNG, TRƯA,TỐI)
06h00: Đoàn dùng bữa sáng tại khách sạn. Sau bữa sáng, xe sẽ đưa đoàn tham quan các điểm nổi tiếng
với những thửa ruộng bậc thang mùa lúa chin như:
Ruộng bậc thang Chế Cu Nha - nơi đây có nếp sống đặc trưng của người H’Mông. Những cô gái H’Mông,
đầu quấn khăn,da trắng nõn nà sẽ có thể níu giữ chân ai lại chăng?
Ruộng bậc thang Chế Xù Phình, La Pán Tẩn - danh thắng du lịch quốc gia. Đồi thông vi vu gió ngàn là sự
lãng mạn của đôi lứa yêu nhau.
Quý khách nghỉ ngơi ăn trưa tại Mù Cang Chải.
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13h30: Đoàn khởi hành đến Sapa, đi qua các huyện Than Uyên, Tân Uyên của tỉnh Lai Châu. Quý khách
vượt đèo Ô Quy Hồ, một trong tứ đại đỉnh đèo. Quý khách một lần khi đặt chân lên cổng trời sẽ thấy một
cảnh tượng tuyệt diệu hiện ra trước mắt: Những biển mây trắng xóa bòng bềnh trên nền núi xanh thăm
thẳm như thế ngoại đào viên của núi rừng.
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19h00: Quý khách dùng bữa tối tại nhà hàng với những món đặc sản mang đậm nét núi rừng Tây Bắc: lợn
bản, cá suối Mường Hoa, rau rừng,..cùng nhâm nhi thưởng thức ly rượu táo mèo thơm phức trong không khí
se lạnh sẽ mang lại cho quý khách những cảm giác thoải mái, khó quên.
Sau bữa tối quý khách tự do khám phá chợ đêm Sapa với những khu phố ẩm thực đầy ắp những món ăn
hấp dẫn, những dãy phố bán hàng thổ cẩm rực rỡ sắc màu. Nếu may mắn, quý khách còn có cơ hội tham
gia phiên chợ tình Sapa diễn ra vào tối thứ bảy. Điệu múa khèn của những chàng trai, nét thẹn thùng của
những thiếu nữ sẽ để lại trong quý khách những dư âm khó quên…Nghỉ đêm tại Sapa.
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NGÀY 03 SAPA - LAO CHẢI TẢ VAN (ĂN SÁNG, TRƯA,TỐI)
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7h30:Sau khi dùng bữa sáng tại khách sạn, xe và hướng dẫn viên đưa quý khách đi tham quan bản Lao
Chải khám phá cuộc sống của người Mông Đen.Dọc theo những thửa ruộng bạc thang tuyệt đẹp,với thung
lũng Mường Hoa thơ mộng,huyền ảo bao phủ trong làn sương và những đám mây trôi bềnh bồng trên sườn
núi Fansipan hùng vĩ, khám phá cuộc sống đơn sơ giản dị của người dân tộc nơi đây.Quý khách dùng bữa
trưa tại nhà hàng, về khách sạn nghỉ ngơi.
Quý khách tự do thăm quan mua sắm, quà lưu niệm tại chợ thị trấn Sapa.
Quý khách dùng bữa tối tại nhà hàng. Sau bữa tối Quý khách tự do tham quan, khám phá thị trấn về đêm.

w

NGÀY 04 SAPA - TẢ PHÌN - TẮM LÁ NGƯỜI DAO - HÀ NỘI (ĂN SÁNG, TRƯA)
Qúy khách dùng bữa sáng tại khách sạn.
8h00: Xe và hướng dẫn viên đưa Quý khách đến bản Tả Phìn - một trong nhưng bản còn hoang sơ tại Sapa,
trải nghiệm tắm lá thuốc người dao đỏ. (Chi phí tắm lá tự túc)
Đoàn trở về khách sạn, trả phòng, xe đưa Quý khách ăn trưa tại nhà hàng.
Quý khách tự do thăm quan mua sắm, quà lưu niệm tại chợ thị trấn Sapa.
13h30: Quý khách lên xe trở về Hà Nội. Trên đường đi, quý khách lại một lần nữa đc chiêm ngưỡng vẻ đẹp
huyền dịu của núi rừng Tây Bắc.
19h00: Quý khách về đến Hà Nội. Kết thúc chương trình, HDV chia tay đoàn. Hẹn gặp lại quý khách trong
những chuyến đi sau.
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BẢNG GIÁ TOUR
Giá Tour du lịch áp dụng năm 2023 và được tính bằng tiền Việt Nam theo đơn vị Việt Nam Đồng (VND)
Khách sạn

Giá Người Lớn

Giá Trẻ
Em

Máy bay

Khách sạn 2*

3,200,000

70%

Chưa bao gồm
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Lưu ý:
• Giá Tour du lịch có thể thay đổi tùy vào thời điểm khởi hành của quý khách và các dịp Lễ, Tết.
• Giá vé trẻ em áp dụng từ 5 - 10 tuổi (Tour trong nước).
• Giá vé người lớn áp dụng từ 11 tuổi trở lên (Tour trong nước).
• Trẻ em từ 02 - 11 tuổi và Trẻ em dưới 02 tuổi khi đi Tour du lịch nước ngoài sẽ được tính phí từng trường
hợp.
• Thứ tự các điểm tham quan có thể thay đổi cho phù hợp tình hình thực tế.
Quý khách Đặt Tour Du Lịch qua điện thoại xin vui lòng đọc "Mã Tour", xin trân trọng cảm ơn!

CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG
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GIÁ BAO GỒM:

Xe ôtô máy lạnh cao cấp, đời mới chạy theo chương trình.
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Hưóng dẫn viên suốt tuyến, nhiêt tình, có trách nhiệm.

Vé tham quan 1 lượt tại tất cả các điểm tham quan có trong chương trình.
Lưu trú: Tại Sapa: Khách sạn tiêu chuẩn 3 sao, Golden Plaza, Beautifull Sapa hoặc tương đương
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Tại Mù Cang Chải: Khách sạn Thành Công 2 sao hoặc tương đương,tiêu chuẩn 02 khách/ phòng. Lẻ Nam/Nữ
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ngủ phòng 3.

Các bữa ăn chính theo chương trình, tiêu chuẩn 120,000VND/bữa x 7 bữa, các bữa sáng theo chương trình.
Bảo hiểm du lịch tiêu chuẩn.(mức đền bù tối đa là 20.000.000vnd/vụ).
Nước uống trên xe tiêu chuẩn 1 chai/người/ngày.
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Mũ du lịch, nước uống phục vụ trên xe

KHÔNG BAO GỒM:
Các chi phí cá nhân phát sinh ngoài chương trình
Chi phí tắm lá thuốc người Dao
Đồ uống trong các bữa ăn
Thuế VAT
Tiền bồi dưỡng cho HDV và Lái xe
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Phụ thu phòng đơn: 900.000VNĐ/ khách

GIÁ TOUR CHO TRẺ EM:
Trẻ em từ 1 – 5 tuổi miễn phí, bố mẹ tự chăm sóc, mỗi cặp vợ chồng chỉ mang theo 01 bé, bé thứ 02 trở đi
tính 50% giá tour.
Trẻ em từ 6 – 9 tuổi giá tour 50% giá tour người lớn.
Từ 10 tuổi trở lên giá tour người lớn..

DU LỊCH NẮNG MỚI
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Lưu ý: Lịch trình có thể thay đổi nhưng vẫn đảm bảo các điểm tham quan trong chương trình.
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Văn phòng Đặt Tour
81/23 Hoàng Hoa Thám, P.6, Q.Bình Thạnh, TPHCM
Hotline: 0934 040 332

Website: www.dulichnangmoi.com - Email: dlnangmoi@gmail.com
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CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ ỦNG HỘ CỦA QUÝ KHÁCH!
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