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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

Chương trình tour du lịch khách đoàn khám phá Miền Bắc 8
ngày 7 đêm

Thời gian: 8 ngày 7 đêm
Mã Tour: - Khởi hành: Theo yêu cầu

CHƯƠNG TRÌNH TOUR
Tour du lich khách đoàn miền Bắc 8 ngày 7 đêm: Dường như bất cứ nơi đâu trên mảnh đất Tây Bắc xa
xôi ấy, ta đều tìm thấy thấy những khoảng khắc mây bạc sương ngàn. Vậy nên, cứ mỗi khi có dịp lên Tây
Bắc trong những ngày mây giăng ngập lối, sương phủ kín đồi, người ta lại dành trọn từng khoảnh khắc để
ngắm vẻ tuyệt diệu của đất trời miền cao đang chìm lẫn trong ảo ảnh mông lung. Có người lạc bước Sapa
mờ nhân ảnh, có kẻ lên tận Fansipan để ngắm những dòng sông mây đang cuộn chảy. Người lại về Sìn Hồ
để đắm chìm trong những thung lũng rợp bóng mây bay. Hãy cùng Du Lịch Nắng Mới du ngoạn về vùng đất
địa đầu của tổ quốc với tour du lịch khách đoàn khám phá Hà Nội - Hạ Long - Ninh Bình - Mộc Châu - Sơn
La - Điện Biên - Lai Châu - Sapa 8 ngày 7 đêm - Hành Trình Tây Bắc để khám phá hết vẻ đẹp mà thiên
nhiên ban tặng nhé.

NGÀY 01: SÀI GÒN - HÀ NỘI - HẠ LONG

(Dùng bữa: sáng, trưa, chiều)

04:30 Đón quý khách có tại ga quốc nội, sân bay Tân Sơn Nhất.

Đại diện công ty Du Lịch Nắng Mới đón và hỗ trợ Quý Khách làm thủ tục đón chuyến bay đi Hà Nội BL792
06:00-08:00.

Đoàn khởi hành đến Hạ Long, trên đường dừng chân tham quan núi rừng Yên Tử, lên núi bằng cáp treo
(cáp treo tới chùa Hoa Yên khứ hồi), tham quan chùa Hoa Yên, Bảo Tháp, Trúc Lâm.

Tam Tổ, Hàng Tùng 700 tuổi... xuống núi tham quan Thiền Viện Trúc Lâm, quả cầu Như Ý nặng 6 tấn được
xếp kỷ lục guiness Việt Nam.

 

11:00 Ăn trưa tại nhà hàng.

13:00 Tiếp tục hành trình, đến Hạ Long, nhận phòng KS - Dùng bữa chiều.

15:00 Tự do dạo phố, mua sắm tại chợ đêm Nghỉ đêm tại Hạ Long.

Xe đưa đoàn đi tham quan khu vui chơi giải trí Tuần Châu.

(Chỉ bao gồm xe- không bao gồm vé tham quan).
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NGÀY 2: HẠ LONG - NINH BÌNH

(Dùng bữa: sáng, trưa, chiều)

06:00 Dùng điểm tâm tại nhà hàng.

08:00 Xuống thuyền ngoạn cảnh Vịnh Hạ Long - Di sản thiên nhiên thế giới với hàng ngàn đảo đá có hình
dạng kỳ vị - chiêm ngưỡng vẻ đẹp trau chuốt, lộng lẫy của động Thiên Cung, vẻ đẹp siêu nhiên của hòn
Đỉnh Hương, Gà Chọi, Chó Đá... (Đoàn ghé tham quan 1 trong 3 động sau: Thiên Cung, Dấu Gỗ, Sửng Sốt).

 

12:00 Dùng bữa trưa trên tàu.

13:00 Tàu cập bến đưa quý khách trở lại bến tàu Tuần Châu. Khởi hành đi Ninh BÌnh - nghe thuyết minh về
vùng đất Cố Đố Hoa Lư khi xưa.

17:00 Đến Ninh Bình, nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi.

Ngủ đêm tại Ninh Bình.

 

NGÀY 3: NINH BÌNH - BÁI ĐÍNH - TRÀNG AN - PHÁT DIỆM

(Dùng bữa: sáng, trưa, chiều)

06:00 Dùng điểm tâm tại nhà hàng.

07:00 Quý khách thăm chùa Bái Đính – ngôi chùa đã sớm nổi tiếng với nhiều kỷ lục: Khuôn viên cả khu
chùa Bái Đính có diện tích 107ha, trong đó, Điện thờ Tam Thế và Pháp Chủ rộng hàng ngàn mét vuông; tại
ngôi chùa này có tượng Phật Tổ Như Lai bằng đồng lớn nhất Đông Nam Á nặng 100 tấn và ba pho tượng
Tam Thế, mỗi pho tượng nặng 50 tấn... (bao gồm chi phí xe điện).

 

09:00 Khởi hành đến bến  đi dọc theo suối giữa cánh đồng lúa thăm khu du lịch Tràng An nơi những dải đá
vôi, thung lũng và những sông ngòi đan xen tạo nên một không gian huyền ảo, kỳ bí. Ngồi trên chiếc
thuyền nhỏ, du khách có thể tham quan từ hang động này tới hang động khác, để rồi phải trầm trồ trước
bất ngờ này đến bất ngờ khác. Con thuyền nhỏ đang lượn trôi trên sông Sào Khê, bất chợt gặp một khe núi
nhỏ, liền rẽ vào và kìa, trước mắt du khách đã là một hang động với biết bao nhũ đá đủ hình dáng, màu
sắc lung linh...

 

12:00 Dùng bữa trưa tại nhà hàng.

13:00 Khởi hành đi tham quan Tham quan Nhà thờ chính tòa Phát Diệm (thường gọi là Nhà thờ đá Phát
Diệm) - được ví như "kinh đô công giáo" của Việt Nam, xây dựng hoàn toàn bằng đá và gỗ với những hoa
văn tinh xảo, đặc sắc. Đây là nhà thờ duy nhất ở Việt Nam mô phỏng theo những nét kiến trúc đình, chùa
truyền thống của Việt Nam.
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15:00 Khởi hành về lại thành phố Hà Nội

18:00 Về Hà Nội đoàn nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi.

Tự do khám phá Hà Nội về đêm.

 

NGÀY 4: HÀ NỘI - QUẢNG BÌNH - ĐỘNG THIÊN ĐƯỜNG

(Dùng bữa: sáng, trưa, chiều)

Sáng: Dùng bữa sáng tại nhà hàng.

Đoàn khởi hành đến Cao Nguyên Mộc Châu nổi tiếng với những đồi chè xanh mướt trải dài đến tận bên kia
quả đồi, Quý khách dừng chân tham quan, chụp hình tại đồi chè.

Tham quan thác Dải Yếm có chiều cao khoảng trên dưới 100m, với một màn nước trắng xóa, vừa hùng vĩ
vừa thơ mộng, nhìn từ xa thác như một “dải yếm” hững hợ nối giữa trời và đất.

 

Trưa: Dùng cơm trưa.

Đoàn tiếp tục khởi hành đi thành phố Điện Biên - Vượt đèo Phadin - một trong tứ đại đèo phương bắc trước
khi đến với thành phố Điện Biên Phủ.

Đoàn nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi.

Tối: Dùng cơm chiều. Nghỉ đêm tại Điện Biên.

 

NGÀY 5: ĐIỆN BIÊN - LAI CHÂU

(Dùng bữa: sáng, trưa, chiều)

Sáng: Dùng bữa sáng.

Tham quan Điện Biên Phủ oai hùng, vang danh lịch sử với: đồi A1, tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ,
nghĩa trang liệt sĩ Điện Biên, hầm chỉ huy quân đội Pháp-tướng Đờ Cát (De Castries).

Trưa: Dùng cơm trưa tại Phong Thổ.

 

Khởi hành đi thành phố Lai Châu, cùng ngắm cảnh núi rừng Tây Bắc và dòng sông Nậm La chạy cũng như
vùng ngập nước do đập nhà máy Thủyđiện Sơn La dâng lên tại ngã ba sông: sông Đà, sông Nậm La và
sông Nậm Rốm.

Tối: Về đến Lai Châu. Dùng cơm tối tại nhà hàng.

Nghỉ đêm khách sạn tại Lai Châu.
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NGÀY 6: LAI CHÂU - FANSIPANG - SAPA

(Dùng bữa: sáng, trưa, chiều)

Sáng: Dùng điểm tâm tại nhà hàng, đoàn trả phòng khách sạn.

Đoàn vượt đèo Ô Quy Hồ (đèo Hoàng Liên Sơn) một trong những đèo quanh co, hiểm trở, hùng vĩ bậc nhất
miền núi phía Bắc.

 

Chinh phục đỉnh núi Fansipan hùng vĩ được mệnh danh "Nóc nhà Đông Dương" với độ cao 3.143m. Khởi
hành lên đỉnh Fansipang bằng cáp treo đang sở hữu 2 kỷ lục Guiness, đó là hệ thống cáp treo ba dây dài
nhất thế giới (6.325m) và có độ chênh giữa ga đi và ga đến lớn nhất thế giới (1.410m). Ngoài ra, tại ga đi
Quý khách còn được tham quan, lễ phật tại Chùa Trình hay cầu phúc lộc, bình an cho gia đình tại Chùa Hạ
ở ga đến. Bên cạnh đó, trong hành trình chinh phục đỉnh núi Fansipan, Quý khách còn được ngắm nhìn hệ
sinh thái, cảnh sắc núi rừng Sapa bạt ngàn phía dưới cũng là một trải nghiệm tuyệt vời và khó quên.

 

Trưa: Trở về Sapa dùng cơm trưa. 

Nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi.

Buổi chiều xe đưa quý khách đến bản Tả Van - Quý khách đi bộ dọc theo thung lũng Mường Hoa thơ mộng
với những thửa ruộng bậc thang lúa chín vàng trập trùng như dải lụa trước mắt. Khám phá cuộc sống đơn
sơ và giản dị của người Mông Đen và người dân tộc Dáy.

 

Tối: Đoàn dùng bữa tối. Nghỉ đêm tại Sapa.

Tham quan các phiên chợ tình vào tối ngày thứ 7 hay tự do khám phá phố núi về đêm.

 

NGÀY 7: SAPA - HÀM RỒNG - HÀ NỘI

(Dùng bữa: sáng, trưa, tối)

Sáng: Dùng điểm tâm tại nhà hàng.

Xe đưa đoàn chinh phục núi Hàm Rồng với khung cảnh hoang sơ kỳ vĩ,thăm vườn lan Đông Dương với đủ
loại, muôn sắc màu,đầu Rồng Thạch Lâm kì vĩ,vượt qua Cổng trời 1,Cổng trời 2,du khách sẽ được đặt chân
đến nơi cao nhất của Hàm Rồng đó là sân Mây - nơi giao thoa của đất trời,ngắm toàn cảnh Sapa từ trên
cao.

 

Trưa: Trả phòng khách sạn, dùng cơm trưa tại nhà hàng.

Khởi hành về thành phố Lào Cai đoàn tự do mua sắm tại chợ Cốc Lếu.Tiếp tục theo cung đường cao tốc Nội
Bài – Lào Cai để khởi hành về Hà Nội.
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18:00  Về đến Hà Nội - đoàn nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi.

 

Dùng bữa tối tại nhà hàng.

Tự do khám phá Hà Nội về đêm với khu phố cổ hay thưởng thức 1 cốc kem Tràng Tiền mát lạnh.

 

NGÀY 8: HÀ NỘI - TPHCM

(Dùng bữa: sáng, trưa)

07:00 Dùng điểm tâm tại nhà hàng.

08:00 Xe đón đoàn khởi hành vào trung tâm Thủ Đô Hà Nội.

Đoàn viếng Lăng Bác (trừ ngày thứ hai, thứ sáu bảo trì Lăng). Đoàn đặt vòng hoa vào trong Lăng Bác.

Tham quan Phủ Chủ Tịch, ao cá, nhà sàn Bác Hồ, Chùa Một Cột, Bảo Tàng Hồ Chí Minh.

 

12:00 Dùng cơm trưa tại nhà hàng.

14:00 Tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám, chùa Trấn Quốc, Hồ Tây, Hồ Trúc Bạc.

17:00 Xe đưa quý khách ra sân bay Nội Bài đáp chuyến bay về TPHCM. Chia tay đoàn và hẹn ngày gặp
lại./.

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)

Khởi hành Thời Gian Khách sạn Giá Tour Phương Tiện

Theo yêu cầu  8 ngày 7 đêm 3 sao 14,990,000đ Xe Ô Tô, Máy bay

Lưu ý: Giá tour du lịch khách đoàn áp dụng từ 20 khách trở lên.

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.

CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG
GIÁ TOUR BAO GỒM:
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- Xe du lịch đời mới máy lạnh đưa đón suốt chuyến.

- Ăn uống theo chương trình: 

+ Ăn phụ: 5 bữa sáng tại khách + 01 bữa tại nhà hàng

+ Ăn chính: 15 bữa chính trị giá 150.000 vnd+ 01 bữa giao lưu múa quạt xòe, tại bản Mến 300.000 vnd.

- Vé tham quan theo chương trình. 

+ Cáp treo Fansipang

+ Bản Tả Van + Hàm Rồng

+ Tàu Hạ Long + Vé tham quan

+ Xe điện Bài Đính

+ Tham quan Tràng An.

+ Tham quan Hà Nội

- Hướng dẫn viên tiếng Việt vui vẻ nhiệt tình suốt chuyến đi.

- Bảo hiểm với mức bồi thường tối đa 30.000.000 đồng/trường hợp.

- Quà tặng: nón du lịch Nắng Mới, nước, khăn lạnh.

 

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM:

- Vé máy bay khứ hồi.

- Khách sạn lưu trú.

- Bia hay nước ngọt trong các bữa ăn.

- Chi phí cá nhân: điện thoại, giặt ủi…

- Các chi phí không có trong mục chi phí bao gồm.

- Thuế VAT.

 

GIÁ VÉ DÀNH CHO TRẺ EM:

- Trẻ em dưới 02 tuổi : Miễn phí. Cha, Mẹ hoặc người thân đi kèm tự lo các chi phí ăn, ngủ, tham quan (nếu
có) cho bé. 

- Trẻ em từ 02 - dưới 05 tuổi : 100% giá vé máy bay; miễn giá tour. Cha, Mẹ hoặc người thân đi kèm tự lo
các chi phí ăn, ngủ, tham quan (nếu có) cho bé. Hai người lớn chỉ kèm 1 trẻ em dưới 5 tuổi, em thứ 2 trở
lên phải mua ½ vé tour.

- Trẻ em từ 05 - dưới 11 tuổi : 100% giá vé máy bay; 50% giá tour. Bao gồm các dịch vụ ăn uống, ghế ngồi
trên xe và ngủ chung với gia đình. Hai người lớn chỉ được kèm 1 trẻ em từ 5 đến dưới 11 tuổi, em thứ 2 trở
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lên Cha Mẹ mua thêm 1 suất giường đơn.

- Trẻ em từ 11 tuổi trở lên : 100% giá tour và tiêu chuẩn như người lớn.

 

QUY ĐỊNH THANH TOÁN VÀ HỦY VÉ:

- Sau khi đăng ký, toán ít nhất 50% tiền cọc và đóng hết 100% trước  khởi hành 10 ngày.

- Vé máy bay được xuất ngay sau khi quý khách đăng ký, thanh toán, xác nhận thông tin cá nhân (họ tên,
ngày tháng năm sinh…) và có những điều kiện vé như sau: không được hoàn vé, hủy vé, thay đổi hành
trình …vé cũng không có giá trị khi du khách cung cấp sai tên.

- Ngay sau khi đăng ký và trước 15 ngày khởi hành: huỷ tour mất 10% giá tour + 100% tiền vé máy bay.

- Từ 10 đến trước 8 ngày trước ngày khởi hành chịu phí 50% giá tour + 100% tiền vé máy bay.

- Từ 8 đến 6 ngày trước ngày khởi hành chịu phí 70% giá tour + 100% tiền vé máy bay.

- Từ 5 ngày  trước ngày khởi hành chịu phí 100% giá tour + 100% tiền vé máy bay.

- Do tính chất là đoàn ghép khách lẻ, Du Lịch Việt sẽ có trách nhiệm nhận khách đăng ký cho đủ đoàn (10
khách người lớn trở lên) thì đoàn sẽ khởi hành đúng lịch trình.

- Trong những trường hợp bất khả kháng như: khủng bố, bạo động, thiên tai, sự thay đổi lịch trình của hàng
không, tàu hỏa, tàu thủy… công ty Du Lịch sẽ chủ động thay đổi lộ trình đi hoặc hủy tour vì sự thuận tiện
và an toàn của Quý khách và Du Lịch Việt sẽ hoàn lại một phần những chi phí chưa được sử dụng cho việc
tổ chức dịch vụ và không bồi thường thêm bất kỳ khoản nào khác. Tuy nhiên, mỗi bên có trách nhiệm cố
gắng tối đa, giúp đỡ bên bị thiệt hại nhằm giảm thiểu các tổn thất gây ra vì lý do bất khả kháng…

- Việc huỷ bỏ chuyến đi phải được thông báo trực tiếp với Công ty hoặc qua fax, email, tin nhắn và phải
được Công ty xác nhận. Việc huỷ bỏ bằng điện thoại không được chấp nhận.

 

LƯU Ý KHI ĐI TOUR:

- Khi đăng ký tour, quý khách mang CMND, Giấy Khai Sinh (đối với trẻ em) hoặc Passport Photo. (Có thể
mang bảng chính để nhân viên Sales photo lại). 

- Quý khách có mặt trước giờ bay ít nhất 2 tiếng, hành lý gọn nhẹ khi đi mang theo giấy tờ tùy thân bản
chính (đối với khách Việt Nam là chứng minh nhân dân &  Passport  đối với Kiều bào & ngoại quốc). 

- Trẻ em (dưới 12 tuổi) khi đi du lịch mang theo giấy khai sinh (bản chính hoặc sao y có thị thực) để  làm
thủ tục hàng không .Trường hợp không có cha hoặc mẹ đi cùng phải có giấy ủy quyền của cha mẹ và có
xác nhận của chính quyền địa phương. 

- Một số thứ tự, chi tiết trong chương trình; giờ bay; giờ xe lửa; giờ tàu cao tốc có thể thay đổi để phù hợp
với tình hình thực tế của chuyến đi (thời tiết, giao thông…)

- Hành lý và tư trang du khách tự bảo quản trong quá trình du lịch .

- Vì lý do sức khỏe và an toàn vệ sinh thực phẩm, Quý Khách vui lòng không mang thực phẩm từ bên ngoài
vào nhà hàng, khách sạn. Đối với thức uống khi mang vào phải có sự đồng ý của nhà hàng, khách sạn và bị
tính phí nếu có./.
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DU LỊCH NẮNG MỚI SÀI GÒN
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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