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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 Hà Nội - Mộc Châu - Tà xùa 2 ngày 1 đêm
Thời gian: 2 Ngày 1 Đêm

Mã Tour: TN-2453 - Khởi hành: Tháng 9-12

CHƯƠNG TRÌNH TOUR
Mộc Châu với Những đồi chè bạt ngàn phủ xanh thung lũng, những mùa hoa ban, hoa mận nở trắng rừng,
những cô gái Thái e ấp, dịu dàng với đôi má hây hây đỏ trong buổi chợ phiên, Mộc Châu cứ thản nhiên mà
đi vào lòng người như thế. Nhưng Mộc Châu còn dịu dàng hiền hòa hơn nữa khi tháng 10 sang. Mộc Châu
khi đó sẽ bạt ngàn trong sắc trắng của hoa cải, sắc vàng của những thửa ruộng bậc thang đang vào vụ
lững lờ trong làn sương huyền ảo lúc chiều về, đẹp mơ màng khiến bao kẻ  phải đắm say.

NGÀY 01: HÀ NỘI - MỘC CHÂU – BẮC YÊN (ĂN TRƯA, TỐI)

05h00: Xe ô tô và hướng dẫn viên của Vietsense Travel đón quý khách tại nhà hát lớn Hà Nội, 5h30 Tại
cổng chính Bic C Thăng Long khởi hành đi tour Mộc Châu – Tà Xùa trên con đường cao tốc Hà Nội – Hòa
Bình. Dọc đường đi Quý khách dừng chân dùng bữa sáng tại Hòa Bình ( Cp tự túc). Sau đó đoàn tiếp tục
hành trình.

09h00: Qua dốc Cun quanh co hiểm trở đến Thung Nhuối, Thung Khe dừng chân chụp ảnh, thưởng thức
Ngô nướng, trứng nướng… trong cái se lạnh nơi miền núi cao.

10h45: Đến Mộc Châu khách dùng bữa trưa tại nhà hàng với những món ăn đặc sắc nhất của vùng núi rừng
Tây Bắc, bê chao, cá suối chiên…. Chiều: Sau bữa trưa đoàn bắt đầu hành trình khám phá Mộc Châu với
các điểm nổi bật: Thiên đường hoa cải trắng Mộc Châu: Những ngày gió đông se se lành lạnh tràn về vào
tháng 11 và 12 hàng năm, cũng là lúc những bông cải trắng bung cánh căng tràn, nở rộ nhất. Hoa cải
dường như lấn át mọi cảnh vật xung quanh, chiếm lĩnh những cánh đồng, ngọn đồi và dàn trải xuống thung
lũng khiến cho vùng đất cao nguyên này như thay một chiếc áo choàng trắng mới tinh tươm đầy lộng lẫy.
Cũng lúc này du khách sẽ có dịp chìm đắm trong những khung hình tuyệt đẹp nơi được mệnh danh là
“Thiên đường hoa cải trắng”. Nông trường Chè: Quý khách có dịp 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
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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…

16h00: Quý khách tiếp tục hành trình chạy dọc theo con đường Tây Bắc quanh co uốn lượn để đến với thị
trấn Bắc Yên , chuẩn bị cho một hành trình săn mây mới trong chương trình của chúng ta. 18h00: Đoàn
nhận phòng nghỉ ngơi.

19h00: Quý khách dùng bữa tối tại nhà hàng. Sau bữa tối tự do khám phá thị trấn Bắc Yên, thưởng thức
ngô nướng, khoai nướng… Nghỉ đêm tại khách sạn tại Bắc Yên.

NGÀY 02: SĂN MÂY TÀ XÙA – ĐỒI CHÈ THANH SƠN - HÀ NỘI (ĂN SÁNG, TRƯA)

Quý khách thức dậy ăn sáng, sau đó xe và HDV sẽ đón quý khách đến với xã Tà Xùa nơi có SỐNG LƯNG
KHỦNG LONG hùng vĩ, địa điểm săn mây đang được giới trẻ hết sức yêu thích.

11h00: Quý khách dùng bữa trưa thưởng thức đặc sản địa phương.

13h30: Xe đưa đoàn về Hà Nội. Trên đường về sẽ dừng chân tại Thị trấn Thanh Sơn – Phú Thọ tham quan
đồi chè Thanh Sơn - Bạn sẽ không khỏi choáng ngợp và ngỡ ngàng nếu lạc trong đồi chè ngút ngàn còn
bảng lảng sương sớm; những người công nhân hái chè lầm lũi trên cánh đồng hay thấp thoáng bóng những
người nông dân đạp xe chầm chậm trong sương sớm đi băng qua những con đường mòn quanh cánh đồng
chè. Bên cạnh đó quý khách còn có cơ hội thưởng thức đặc sản thịt chua Thanh Sơn và mua sản vật địa
phương về làm quà cho người thân.

Đến Hà Nội, xe đưa Quý khách về điểm hẹn, kết thúc chương trình thăm quan. Hẹn gặp lại quý trong
những hành trình tiếp theo.

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

Nhà sàn 1,550,000

70%
 

Chưa bao gồmKhách sạn 2* 1,750,000

Khách sạn 3* 1,850,000

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!
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CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG

GIÁ TOUR BAO GỒM

Xe ô tô du lịch máy lạnh cao cấp, đời mới chạy theo chương trình, lái xe kinh nghiệm, chuyên tuyến Đông
Tây Bắc Hưóng dẫn viên suốt tuyến, nhiêt tình, có trách nhiệm.

Ăn chính : 03 bữa 120.000Đ/khách, 1 bữa ăn sáng theo chương trình Vé tham quan 1 lượt tại tất cả các
điểm tham quan theo chương trình. Lưu trú theo tiêu chuẩn Khách sạn tại Bắc Yên, 2 khách/phòng. Lẻ
Nam/Nữ ngủ phòng 3.

Bảo hiểm du lịch tiêu chuẩn quốc tế.(mức đền bù tối đa là 20.000.000vnd/vụ).

Khăn lanh,Nước uống trên xe 01chai/người/ ngày

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM

Các chi phí cá nhân theo yêu cầu. Đồ uống trong các bữa ăn..

Thuế VAT, Tiền bồi dưỡng cho HDV và LX.

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 50 % giá tour người lớn. ( 1 ghế ngồi trên xe, Ngủ cùng phòng Bố
Mẹ, ½ suất ăn người lớn) Trẻ em từ 10 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
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