MỘC CHÂU
Độ dài tour
Khởi hành
Phụ trách tư vấn

2 ngày 1 đêm
Thứ bảy hàng tuần

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Phụ trách tour: Ms Trà My 098.666.3105
Email: my.doan@vietrantour.com.vn
Skype: my.doan@vietrantour.com.vn
Tham quan Cao nguyên Mộc Châu hay còn được gọi là ''Đà Lạt Tây Bắc” với các thắng cảnh nổi tiếng tại Mộc Châu: Đồi chè trái tim,
thác Dải Yếm – cầu kính 5D, KDL Happy land, Đồi thông bản Áng …
Tìm hiểu các giá trị truyền thống văn hóa và ẩm thực dân tộc Tây Bắc.
Thưởng thức các món đặc sản của Mộc Châu: Bê Chao, gà đồi, cá suối, cá hồi….
Mua sắm và thưởng thức các sản vật từ chè, sữa..

Ngày 1: HÀ NỘI – MỘC CHÂU (ĂN: TRƯA, TỐI)
Sáng: Xe và HDV của Vietrantour đón Quý khách tại 01 điểm hẹn ở trung tâm TP Hà Nội, khởi hành đi Mộc Châu. Trên đường đoàn
dừng nghỉ ăn sáng (chi phí tự túc). Đoàn dừng chân chụp ảnh tại:
Đèo Thung Khe: quý khách ngắm cảnh, chụp ảnh với phong cảnh núi non hùng vĩ nơi đây
Trưa: Đến Mộc Châu, Quý khách dùng cơm trưa tại nhà hàng. Đoàn nhận phòng, tự do nghỉ ngơi.
Chiều: Xe đưa quý khách đến tham quan:
Thác Dải Yếm - Hai thác nước đổ xuống với chiều cao 100 m, một bên được chia làm 9 tầng, một bên 5 tầng, 2 thác nằm cách nhau
khoảng 200 m.
Cầu kính tình yêu 5D Mộc Châu đầu tiên ở Việt Nam hứa hẹn sẽ tạo nên cơn sốt với du khách.
Khu du lịch Happy Land: nơi hàng trăm loài hoa Tây Bắc hội tụ về đây khoe sắc. Những thảm hoa đẹp như mơ nằm trọn dưới thung
lũng, xung quanh là những triền núi.
Tối: Quý khách dùng cơm tối tại nhà hàng với đặc sản gà đồi, cá suối.
Nghỉ đêm tại Mộc Châu.

Ngày 2: THAM QUAN MỘC CHÂU (ĂN: SÁNG, TRƯA)
Sáng: Quý khách dùng bữa sáng. Xe đưa quý khách đến tham quan:
Rừng thông bản Áng – với khung cảnh thơ mộng bên những đồi thông thông reo. Quý khách dạo chơi một vòng quanh Rừng thông bản
Áng và chụp ảnh với những cánh đồng hoa cải trắng bạt ngàn phía sau rừng thông (chụp ảnh theo mùa hoa)
Nông trường Mộc Châu: cách khoảng trung tâm huyện Mộc Châu khoảng 5 – 7km, có cả công ty chè và công ty sữa Mộc Châu. Chụp
ảnh cùng những đồi hoa cải trắng (nếu vào mùa hoa cải) xen lẫn những gốc đào, gốc mận cổ thụ trên đường vào nông trường chè.
Đồi chè Trái Tim
Trưa: Quý khách dùng cơm trưa tại nhà hàng.
Chiều: Xe đưa quý khách trở về Hà Nội, quý khách có thể dừng chân để mua các sản phẩm từ chè, sữa của vùng đất Mộc Châu trù
phú.
Về tới Hà Nội, ôtô và HDV của Vietrantour đưa Quý khách về điểm ban đầu. Kết thúc chương trình.

Đã bao gồm
Xe ô tô du lịch chất lượng đón - tiễn & phục vụ theo chương trình.
HDV chuyên nghiệp phục vụ theo chương trình.
Phòng tiêu chuẩn khách sạn 3 sao (ngủ 2 khách /phòng, lẻ nam/ nữ ở ghép 3 khách /phòng).
Các bữa ăn theo chương trình (chưa bao gồm đồ uống): 01 bữa sáng; 02 bữa trưa; 01 bữa tối.
Mức ăn chính (trưa/ tối): 03 bữa x 150,000đ/suất
Mức ăn sáng: 01 bữa sáng theo tiêu chuẩn tại khách sạn.
Vé thắng cảnh các điểm vào cửa lần thứ nhất theo chương trình.
Bảo hiểm du lịch mức trách nhiệm cao nhất 60.000.000đồng/01 trường hợp.
Nước uống 1 chai/ngày.
Quà tặng: Mũ du lịch Vietrantour.

Chưa bao gồm
Phụ thu phòng ngủ đơn, kê giường phụ.
Chi phí tại khách sạn: Giặt là, điện thoại,… và các dịch vụ khác ngoài quy định.
Thuế VAT.
Các chi phí khác không đề cập trong phần bao gồm

Ghi chú

CHÍNH SÁCH TRẺ EM:
Trẻ em dưới 2 tuổi: Không thu phí dịch vụ, ngồi chung ghế với bố mẹ. Gia đình tự lo cho bé các chi phí khác (nếu có). Hai người lớn chỉ
được kèm 1 trẻ em dưới 2 tuổi, trẻ em thứ 2 sẽ đóng phí theo qui định dành cho độ tuổi từ 2 đến dưới 4 tuổi.
Trẻ em từ 02 đến dưới 4 tuổi (Cao dưới 1m1): Tính 50% giá tour, ngồi chung ghế ngủ chung với bố mẹ, ăn ½ suất người lớn. Hai
người lớn chỉ được kèm 1 trẻ em dưới 4 tuổi, trẻ em thứ 2 sẽ đóng phí theo qui định dành cho độ tuổi từ 4 đến dưới 11 tuổi.
Trẻ em từ 4 - dưới 11 tuổi: Tính 70% giá tour, ngồi riêng ghế ngủ chung với bố mẹ, ăn 70% suất người lớn. Hai người lớn chỉđược
kèm 1 trẻ em dưới 11 tuổi, trẻ em thứ 2 sẽ đóng phí như người lớn.
Trẻ em 11 tuổi trở lên: Giá tour như người lớn, bao gồm phương tiện vận chuyển, khách sạn, ăn uống theo chương trình
Vé tham quan theo qui định các điểm tham quan.
LƯU Ý:
Lịch trình có thể thay đổi mà vẫn đảm bảo các điểm tham quan
Quý khách có thể mang theo kẹo bánh, sách vở, giấy bút, quần áo… để tặng cho trẻ em dân tộc vùng cao còn nhiều thiếu thốn, khó
khăn.
Đây là chương trình du lịch trải nghiệm vùng cao. Quý khách nên sử dụng trang phục gọn nhẹ, giày thể thao, dù che nắng để có một
chuyến đi đầy thú vị.

