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 Hà Nội - Mai Châu - Mộc Châu tháng Mùa Đông
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Thời gian: 2 Ngày 1 Đêm
Mã Tour: TN-2452 - Khởi hành: Tháng 9-12
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CHƯƠNG TRÌNH TOUR
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ĐIỂM HẤP DẪN CHƯƠNG TRÌNH
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Chương trình nhẹ nhàng nhưng vẫn khám phá được cảnh núi rừng Tây Bắc hùng vỹ.
Khám phá nét đẹp văn hóa của đồng bào dân tộc Thái, H’Mông...
Check in đèo Thung Khe hùng vỹ nơi 1 ngày có 4 mùa trong năm

w

Khám phá Bản Lác tại thung lũng Mai Châu xinh đẹp
Thỏa sức chiêm ngưỡng và chụp hình tại vườn hoa Mận, hoa Đào.
Thăm quan Rừng Thông bản Áng- Đà Lạt thu nhỏ của miền Bắc.
Khám phá thiên đường hoa Happy Land.

NGÀY 01: HÀ NỘI - MAI CHÂU - MỘC CHÂU( ĂN TRƯA, TỐI)
Sáng: 06h00: Xe và hướng dẫn viên đón quý khách tại điểm hẹn khởi hành đi Mai Châu. Trên
đường đi xe dừng chân tại TT Xuân Mai, đoàn nghỉ ngơi và tự do dùng bữa sáng (Chi phí tự
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túc). Sau đó xe tiếp tục đi Hòa Bình.
10h00: Qua dốc Cun quanh co hiểm trở đến Thung Nhuối, Thung Khe dừng chân thưởng thức
ngô nướng, trứng nướng… trong cái se lạnh nơi miền núi cao. Tiếp tục hành trình đến thung
lũng Mai Châu xinh đẹp sẽ được hiện ra dưới tầm mắt du khách với màu xanh ngút ngàn của
đồng ruộng, thấp thoáng xa xa là những nếp nhà nằm nép mình trong dãy núi phủ kín mây
mù.
10h30: Đến Mai Châu, tham gia chương trình đạp xe thăm bản Lác, bản Pom Coọng để khám
phá vẻ đẹp cũng như tìm hiểu đời sống phong tục tập quán của người Thái - Mai Châu.
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Trưa: 11h30: Đoàn nghỉ ngơi, ăn trưa tại bản Lác - Mai Châu, thưởng thức đặc sản Lợn mán,
gà đồi, xôi nếp nương.
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Chiều: 13h30: Xe xuất phát đi cao nguyên Mộc châu, nơi vùng núi cao với miền khí hậu mát
mẻ, trong lành. Trên đường đi qua bản Lóng Luông xinh đẹp suốt bốn mùa. Ở Lóng Luông
mùa xuân nở bung hoa đào, hoa mận. Mùa hè như một ốc đảo dưới tán rừng mận, đào mát
lạnh. Mùa thu xao xác, hanh hao, dưới những bếp lửa chiều gợi nên sự cô quạnh trong
lòng người lữ thứ. Mùa đông dưới những gốc cây dưới những gốc cây đào, mận sù sì gợi nên
sự lắng đọng về thời gian.
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15h30: Đến Mộc Châu. Đoàn tham quan:
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Chụp ảnh Vườn Hoa, nông trường Chè- Đồi chè trái tim để dạo chơi trên thảo nguyên trải rộng
mênh mông tận trời, nhìn ngắm những đồi chè xanh mướt, cảm giác bình yên và thơ mộng.
Với người biết uống chè, có một ấm trà ngon mỗi sớm là một thú vui tao nhã. Nhưng nếu
người biết uống trà thích đi du lịch, họ còn hạnh phúc hơn khi được đến nông trường chè Mộc
Châu hái chè, làm chè và thưởng ngoạn giữa cánh đồng ngát hương…
17h30: Đoàn về khách sạn nhận phòng.
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18h30: Đoàn dùng bữa tối tại nhà hàng với đặc sản thịt trâu Sơn La ngon nổi tiếng. Sau bữa
tối quý khách có thể tự do khám phá Mộc Châu .Nghỉ đêm tại Mộc Châu.

NGÀY 02: ĐỒI CHÈ - RỪNG THÔNG BẢN ÁNG - HÀ NỘI (ĂN SÁNG, TRƯA)
Sáng: 07h00: Đoàn dùng điểm tâm buﬀet tại khách sạn.
07h30: Quý khách trả phòng khách sạn, Hướng dẫn viên đưa đoàn tham quan.
Khu du lịch Thác Dải Yếm- hay còn gọi là thác Nàng, thác Bản Vặt, nhằm ví vẻ đẹp của thác
nước như xuân sắc của người con gái tuổi trăng tròn. Trong khu du lịch Thác Dải Yếm quý
khách có thể lựa chọn tự do tham quan Cầu kính tình Yêu có chiều dài 100m, treo lơ lửng trên
độ cao 20m với công nghệ thi công là kính hiện đại nhất hiện nay - kính cường lực 5D với
hàng loạt hệ thống mắt cảm ứng với 30 hiệu ứng vô cùng đặc biệt. (Vé lên cầu kính tự túc:
100.000 vnđ/ người).
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Rừng thông - Bản Áng được ví như Đà lạt của miền Bắc. Ở đây bạn sẽ được cảm nhận sự thay
đổi thời tiết đủ 4 mùa trong một ngày. Sáng sớm, bản chìm trong làn sương mờ ảo. Buổi trưa,
nắng vàng rực như ngày hè. Buổi chiều xuống, mặt hồ phẳng lặng, nắng nhẹ chiếu xuống như
mùa thu. Đêm đến, sương giăng gió lạnh của mùa đông. Đi du lịch vào mùa này, du khách sẽ
được chiêm ngưỡng tấm thảm hoa cải trắng phủ kín đất trời, mà Bản Áng là một trong những
nơi có hoa cải đẹp nhất nhì miền Bắc.
Trưa: 12h30: Quý khách ăn trưa, nghỉ ngơi tại nhà hàng thưởng thức đặc sản Mộc Châu với Bê
Chao, Cá Suối chiên.

.c
om

Chiều: 13h30: Đoàn lên xe về Hà Nội. Trên đường về đoàn dừng chân mua đặc sản sữa Mộc
Châu, Cam Cao Phong, Hòa Bình về làm quà cho người thân.
19h00: Về đến Hà Nội, Hướng dẫn viên chia tay Quý khách. Hẹn gặp lại trong những chương
trình tiếp theo.
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Hàng ngàn khoảnh khắc vui vẻ được ghi lại trong mỗi chuyến đi là lời khẳng định cho chất
lượng dịch vụ của Du Lịch Nắng Mới.
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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)

999,000

Khách sạn
2*

1,200,000
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Nhà sàn

Giá Trẻ
Em
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Giá Người
Lớn

70%

Máy bay

Chưa bao
gồm
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Khách sạn

Khách sạn
3*

1,300,000
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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
GIÁ TOUR BAO GỒM:
Xe vận chuyển đời mới đưa đón theo chương trình, Lái xe kinh nghiệm, văn minh lịch sự.
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Ăn các bữa theo chương trình 03 bữa chính x 120.000 vnđ/ suất + 01 bữa sáng Buﬀet tại
Khách sạn với Tiêu chuẩn 3*. Tiêu chuẩn nhà sàn , khách sạn 2 sao 30,000VNĐ/suất.
Lưu trú : Theo tiêu chuẩn lựa chọn.
Nhà sàn: Hoa Mộc Châu - tiêu chuẩn phòng ngủ tập thể (1 người 1 chăn 1 đệm riêng)
Khách sạn 2 sao: Sơn Mến. Tiêu chuẩn 2 khách/phòng. Lẻ Nam/Nữ ngủ phòng 3.
Khách sạn 3 sao: Sao Xanh Hotel. Tiêu chuẩn 2 khách/phòng. Lẻ Nam/Nữ ngủ phòng 3.

Vé thắng cảnh vào của 1 lần tham quan theo chương trình.
Khăn lạnh + Nước uống 1 chai/ngày phục vụ trên xe.
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Bảo hiểm du lịch mức tối đa 20.000.000Đ/ người/ vụ.
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Hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp, kinh nghiệm phục vụ đoàn suốt hành trình.
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Các loại đồ uống và các chi phí cá nhân.
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GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM:

Chí phí xe đạp/ xe điện ở bản Lác.

Chi phí phụ thu phòng đơn ở khách sạn: 350.000 vnđ/ người/ đêm.
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Chi phí chương trình Giao lưu lửa trại: 3.500.000 vnđ/ chương trình.
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Thăm quan ngoài chương trình tour.
Thuế VAT 10%
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Tiền bồi dưỡng cho hướng dẩn viên và lái xe.

GIÁ TOUR CHO TRẺ EM:
Trẻ em dưới 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 5 – dưới 9 tuổi giá tour 50% giá tour người lớn. Ngủ cùng bố mẹ
Trẻ em từ 9 tuổi trở lên giá tour người lớn, hưởng dịch vụ như người lớn.

DU LỊCH NẮNG MỚI
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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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