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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 - Mùa Hoa Ban nở
Thời gian: 3

Mã Tour: TN-2454 - Khởi hành: Hằng tháng

CHƯƠNG TRÌNH TOUR
Tour du lịch Tây Bắc mùa Hoa Ban: Đã bao giờ bạn đến Tây Bắc những tháng đầu năm chăng? Và đã
có ai không rung động trước bức tranh Tây Bắc mùa hoa mơ hoa mận chăng? Như một bức tranh phong
cảnh hữu tình, Tây Bắc những tháng đầu năm được phủ lên một sắc trắng tinh khôi, thuần khiết như những
giọt xuân tốt lành mà tạo hoá đã ban tặng cho đồng bào miền rẻo cao. Và cũng chính cái vẻ đẹp ấy đã trót
“hớp hồn” tôi, khiến tôi chỉ một lần gặp gỡ mà “phải lòng” nhau đến một đời. Cùng tôi lên Tây Bắc để hiểu
vì sao tôi lại trót "phải lòng" mùa hoa mơ, hoa mận Tây Bắc tháng 3 này nhé!

NGÀY 01: HÀ NỘI - SƠN LA (ĂN TRƯA, ĂN TỐI)

06:00 Xe và hướng dẫn viên công ty Du Lịch Nắng Mới đón Quý khách tại nhà hát lớn khởi hành đi Sơn La.
Trên đường đi Quý khách dừng chân nghỉ ăn sáng. Sau đó tiếp tục hành trình đi Sơn La.

12h00: Quý khách thưởng thức bữa trưa tại Mộc Châu. Sau bữa trưa đoàn tiếp tục hành trình đi Sơn La.

15h00: Đến TP Sơn La. Quý khách đi thăm bảo tàng Sơn La, Nhà tù Sơn La, Cây Đào Tô Hiệu.

17h00: Đoàn về khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi.

19h00: Quý khách ăn tối thưởng thức các món ăn ngon đặc sản ẩm thực Tây Bắc, tự do dạo chơi hoặc nghỉ
ngơi, nghỉ đêm tại khách sạn ở Sơn La.

NGÀY 02: SƠN LA -  MƯỜNG PHĂNG - ĐIỆN BIÊN (ĂN SÁNG, TRƯA, TỐI)

06h30: Quý khách ăn sáng, trả phòng khách sạn. Sau đó tiếp tục hành trình đi Mường Phăng.  Quý khách
dừng chân nghỉ ngơi và chụp ảnh tại một trong “ Tứ Đại Đỉnh Đèo” mang tên Đèo Pha Đin còn được gọi là
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Dốc Pha Đin. Có độ dài 32km nằm trên quốc lộ 6, một phần thuộc xã Phỏng Lái, huyện Thuận Châu (Sơn
La) và một phần thuộc xã Tỏa Tình, huyện Tuần Giáo (Điện Biên). Tên gọi đèo Pha Đin nguyên gốc xuất xứ
từ tiếng Thái, Phạ Đin, trong đó Phạ nghĩa là "trời", Đin là "đất" hàm nghĩa nơi đây là chỗ tiếp giáp giữa trời
và đất. Dọc đường đi, dừng chân chụp ảnh với hoa Ban hai bên đường.

Xe và HDV tiếp tục đưa quý khách đi Mường Phăng thăm Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ, hầm Đại
Tướng Võ Nguyên Giáp, Hoàng Văn Thái.

11h30: Ăn trưa tại Mường Phăng.

14h30: Đoàn về lại Tp Điện Biên Phủ. HDV đưa đoàn tham quan:

Bảo Tàng lịch sử Điện Biên Phủ – Bảo tàng có 5 khu trưng bầy với 274 hiện vật và 122 bức tranh theo từng
chủ đề: Vị trí chiến lược, Tập đoàn cứ điểm của địch, Đường lối chỉ đạo của Đảng, Ảnh hưởng của chiến
thắng Điện Biên Phủ và Điện Biên Phủ ngày nay.
Viếng Nghĩa trang liệt sỹ A1, đồi A1 - Nơi đây có 644 ngôi mộ là những chiến sỹ quân dân ta đã hy sinh anh
dũng trong chiến dịch Điện Biên Phủ.
Hầm Đờ Cát, Cầu Mường Thanh, sông Nậm Rốn, Tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ - Những địa danh
vẫn còn mang đầy dư âm oai hùng của cuộc chiến mang ý nghĩa lịch sử của toàn dân tộc.
17h00: Đoàn về nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi

18h00: Xe đưa đoàn dùng bữa tối tại bản Mển, bản dân tộc Thái còn lưu giữ nhiều nét phòng tục, tập quán
của người Thái Điện Biên. Tham gia chương trình giao lưu văn nghệ với các cô gái Thái xinh đẹp (Chi phí tự
túc)

NGÀY 03: ĐIỆN BIÊN - ĐỒI CHÈ MỘC CHÂU -  HÀ NỘI (ĂN SÁNG, TRƯA)

06h30: Đoàn trả phòng khách sạ, ăn sáng. Lên xe khởi hành về Hà Nội.

11h30: Ăn trưa tại TP Sơn La. Sau bữa trưa đoàn tiếp tục hành trình.

Trên đường về đoàn dừng chân chụp ảnh tại đồi chè Mộc Châu một trong nhưng đồi chè đẹp nhất Tây Bắc.

19h00: Về tới Hà Nội HDV chia tay đoàn, cảm ơn quý khách, tam biệt và hẹn gặp lại quý khách trong
những chuyến du lịch sau.

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* 2,650,000 70%
 

Chưa bao gồm

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
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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

GIÁ TOUR BAO GỒM

- Xe  ôtô  máy lạnh cao cấp, đời mới chạy theo chương trình.
- Khách sạn tiêu chuẩn 3*. Ngủ 02 khách/phòng. Lẻ Nam hoặc Nữ ngủ phòng 3.
- Tại Sơn La: Khách sạn Hoa Ban Trắng Sơn La hoặc tương đương
- Tại Điện Biên: Him Lam resort hoặc tương đương.
- Ăn uống: 05 bữa chính tiêu chuẩn 120.000 đ/ bữa/ người + 02 bữa ăn sáng Buffe tại khách sạn
- Hướng dẫn viên chuyên nghiệp, hiểu biết, nhiệt tình suốt tuyến
- Vé tham quan tại tất cả các điểm tham quan.
- Bảo hiểm du lịch tiêu chuẩn quốc tế.(mức đền bù tối đa là 20.000.000vnd/vụ).
- Nước uống trên xe, thuốc chống say xe, y tế dự phòng.
- Mũ du lịch, quà tặng, voucher khuyến mại theo các chiến dịch chăm sóc khách hàng.

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM:

- Các chi phí cá nhân theo yêu cầu.
- Đồ uống trong các bữa ăn.
- Chương trình giao lưu văn nghệ tại Bản Mển
- Thuế VAT

GIÁ TOUR CHO TRẺ EM

- Trẻ em dưới 05 tuổi miễn phí, bố mẹ tự chăm sóc, mỗi cặp vợ chồng được kèm theo 01 bé. Trẻ em thứ 2
tính 50% giá tour.
- Trẻ em từ 05 đến dưới 09 tuổi giá tour 75 % giá tour người lớn. Dịch vụ như NL, ngủ cùng phòng Bố Mẹ.
- Trẻ em từ 09 tuổi áp dụng giá tour người lớn, dịch vụ đầy đủ như người lớn.

DU LỊCH NẮNG MỚI
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

CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ ỦNG HỘ CỦA QUÝ KHÁCH!
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