HÀ NỘI - MÙ CANG CHẢI – NGHĨA LỘ -TÚ LỆ - BẢN LƯỚT- HÀ NỘI
Độ dài tour
Chương trình tham khảo
Khởi hành

3 ngày 2 đêm
Hàng ngày

Ngày 1: HÀ NỘI - KHAU PHẠ - MÙ CANG CHẢI (ĂN TRƯA, TỐI)
Xevà HDV của Vietrantour đón đoàn tại 33 Tràng Thi khởi hành đi Mù Cang Chải, dọc đường Quý khách dừng chân nghỉ ngơi ngắm
cảnh đồi chètại Thanh Sơn - Phú Thọ.
Quý khách ăn trưa tại thị xã Nghĩa Lộ.
Sau bữa trưa quý khách tiếp tục hành trình đến:
Đèo Khau Phạ một trong những tứ đại đình đèo miền Bắc, chụp ảnh tại đèo Khau Phạ - đèo dài nhất trên quốc lộ 32 với độ dài
trên 32km và độ cao là 2100m, cùng ngắm bản Lìm Mông, Lìm Thái từ trên cao vào mùa lúa chín.
Tiếp tục hành trình đến với bản Lướt – Ngọc Chiến – Sơn La quý khách tự do trọn cho mình một phòng tắm riêng hoặc tắm tập
thể tại suối khoáng nóng bản Lướt. Cùng đắm mình trong hơi ấm của dòng nước suối khoáng nóng xua tan đi những mệt mỏi,
căng thẳng sau những ngày làm việc.
Dùng bữa tối với những đặc sản địa phương, tự do khám phá Mù Cang Chải về đêm.
Nghỉ đêm tại Mù Cang Chải.

Ngày 2: LA PÁN TẨN - CHẾ CỦ NHA - NGHĨA LỘ (ĂN SÁNG, TRƯA, TỐI)
Trả phòng khách sạn. Ăn sáng, sau đó đi tham quan thiên đường ruộng bậc thang Mù Cang Chải:
Ruộng bậc thang Chế Cu Nha - nơi đây có nếp sống đặc trưng của người H’Mông.
- Ruộng bậc thang Dế Xu Phình, La Pán Tẩn – danh thắng du lịch quốc gia. Nếu có thời gian Quý khách có thể tự đo đi tham quan và
chiêm ngưỡng Mâm Xôi, 1 kì quan được thiết kế từ đôi bàn tay của người Mông.
Ăn trưa tại nhà hàng.
Đoàn khởi hành về lại thị xã Nghĩa Lộ, trên đường đi Quý khách còn tiếp tục được chiêm ngưỡng những thửa ruộng bậc thang trùng
điệp trong mây ngàn ởTú Lệ - Giang Hội…
Đoàn có mặt tại thị xã Nghĩa Lộ, nhận phòng khách sạn.
Ăn tối tại nhà hàng, tự do khám phá thị xã Nghĩa Lộ về đêm.
Nghỉ đêm tại Nghĩa Lộ.

Ngày 3: NGHĨA LỘ - SUỐI GIÀNG - HÀ NỘI (ĂN SÁNG, TRƯA )
Sáng sớm dậy ngắm bình minh, thưởng thức không khí trong lành vùng cao Tây Bắc.
Khởi hành đi thăm khu sinh thái Suối Giàng nằm trên dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ là quê hương thủy tổ của loài chè với những
cây chè hàng trăm năm tuổi.
Đoàn dừng chân dùng bữa và thưởng thức chương trình biểu diễn âm nhạc truyền thống Đường Bá Phổ
Lên xe trở về Hà Nội, kết thúc chương trình.

Đã bao gồm
Xe vận chuyển theo chương trình.
Phòng khách sạn địa phương: 02 khách người lớn/phòng, trường hợp lẻ nam hoặc n ngủ ghép 03 khách/ phòng.
Các bữa ăn theo chương trình:
Mức ăn chính: 120,000đ/ suất x 05 bữa
Mức ăn sáng: 02 bữa x 40.000 đ/ suất.
Hướng dẫn viên phục vụ theo chương trình.
Bảo hiểm du lịch theo tour; mức trách nhiệm cao nhất 60,000,000đ/vụ/ người.
Vé thắng cảnh các điểm vào cửa lần thứ nhất theo chương trình.
Nước uống 1 chai 500ml/ngày/ khách.
Mũ du lịch Vietrantour.

Chưa bao gồm
Thuế VAT.
Phụ phí nghỉ phòng đơn, kê giường phụ, đồ uống.
Chi phí tại khách sạn: Giặt là, điện thoại,... và các dịch vụ khác ngoài quy định tại khách sạn.
Chi phí cá nhân, tham quan, vui chơi, giải trí ngoài chương trình.
Tiền bồi dưỡng cho HDV và LX.
Chi phí khác không đề cập trong phần bao gồm.

Ghi chú

Báo giá áp dụng cho đoàn từ 20 khách (người lớn) trở lên, nếu đoàn ít hơn 20 người lớn, giá sẽ được điều chỉnh lại.
Mức báo giá cho đoàn riêng căn cứ trên giá dịch vụ và vé máy bay tại thời điểm báo giá, chưa có dịch vụ nào chính thức được
tiến hành đặt cho đến khi có sự xác nhận của Quý khách. Giá vé máy bay và dịch vụ tour có thể thay đổi theo từng thời điểm
khác nhau.
Nếu yêu cầu ở phòng đơn, Quý khách vui lòng thanh toán phí phụ thu.
Vietrantour khuyến khích quý khách gửi danh sách đoàn và đặt tour sớm nhằm hạn chế giá vé máy bay và dịch vụ tour tăng cao.
Khi đăng ký tour du lịch, Quý khách vui lòng đọc kỹ chương trình, giá tour, các khoản bao gồm, không bao gồm trong chương
trình, các điều kiện hủy tour. Nếu Quý khách không phải là người trực tiếp đăng ký mua tour, vui lòng tìm hiểu kỹ chương trình, và
các điều kiện kèm theo để ủy quyền cho người đại diện.
Đây là chương trình du lịch tiết kiệm trọn gói, Vietrantour miễn trừ trách nhiệm hoàn trả chi phí chênh lệch cho các khách hàng thuộc
diện miễn giảm hoặc đối tượng ưu tiên như người lớn tuổi, người có công với cách mạng…
*Chính sách trẻ em căn cứ trên giấy khai sinh tính tới ngày khởi hành
Trẻ em dưới 2 tuổi: Không thu phí dịch vụ, ngủ chung giường với bố mẹ. Các chi phí phát sinh nếu có thì Bên A tự chi trả trực
tiếp.
Trẻ em từ 2 đến dưới 4 tuổi (cao dưới 1m): Ăn nửa suất, ngủ chung giường với bố mẹ, trẻ thứ 3 sẽ phải tính phụ phí thêm
giường nếu ngủ chung phòng với bố mẹ.
Trẻ em từ 4 - dưới 11 tuổi: Ăn 1 suất, ngủ chung với bố mẹ, trẻ thứ 2 sẽ tính phụ phí thêm giường nếu ngủ chung phòng với bố
mẹ.
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.
* Các lưu ý khác
Khi đăng ký du lịch hoặc khi tham gia hành trình: Mang theo bản gốc 1 trong các giấy tờ sau: Chứng minh thư nhân dân/ Thẻ CCCD
(không quá hạn quy định là 15 năm), Hộ chiếu, Bằng lái xe còn giá trị sử dụng; Thẻ đảng viên; Giấy khai sinh (trẻ em dưới 14 tuổi), trẻ
em từ 14 tuổi trở lên phải có CMND hoặc hộ chiếu.
Riêng khách Việt Kiều ngoài Hộ chiếu, cần mang theo thẻ xanh kèm Visa và giấy tái xuất nhập Việt Nam. Các giấy tờ này bảo đảm
nguyên bản, không rách rời, tẩy xóa, cắt dán, …
Người già trên 70 tuổi cam kết đủ sức khỏe du lịch, đồng thời phải có người dưới 55 tuổi đi cùng, quyền lợi bảo hiểm du lịch được
hãng bảo hiểm quy định đền bù tối đa là 50% so với tiêu chuẩn thông thường.
Khách có thai phải thông báo khi đăng ký tour để được hướng dẫn.
Danh sách khách du lịch phải trùng khớp với tên trong giấy tờ tùy thân.
Các trường hợp bất khả kháng Vietrantour được miễn trừ trách nhiệm: Tai họa do thiên nhiên gây ra, hỏa hoạn, dịch bệnh; do giao
thông tắc nghẽn, do sự cố kỹ thuật phương tiện di chuyển công cộng, do đình công, bãi công, biểu tình, chiến tranh, khủng bố hoặc do
quyết định đơn phương của cơ quan có thẩm quyền và không giới hạn các trường hợp khác xảy ra mang tính chất khách quan... Nếu
chuyến bay bị thay đổi giờ bay sớm hơn hoặc muộn hơn so với giờ đã định, nên các dịch vụ có thể bị tăng, giảm như: bữa ăn tại nhà
hàng, điểm tham quan. Vietrantour sẽ sắp xếp và cùng bàn bạc với khách du lịch để đảm bảo có điều kiện phục vụ tốt nhất, giảm thiểu
tối đa các chi phí phát sinh do khách du lịch phải chi trả.
Giờ nhận phòng khách sạn: Từ 14:00-15:00 giờ; Giờ trả phòng: trước 12:00 giờ trưa.
Khách ghép tour lẻ giới tính, nếu không thể sắp xếp được chung phòng thì sẽ phải đóng tiền phí ngủ 1 phòng đơn.

