HÀ NỘI - THUNG NAI - MỘC CHÂU
Độ dài
2 ngày 1 đêm
tour
Chương trình tham khảo
Khởi
Thứ bảy hàng tuần
hành
CHÍNH SÁCH TRẺ EM
Phụ
trách tư Trẻ em dưới 4 tuổi: Miễn phí, gia đình tự lo ăn nghỉ (bố mẹ tự thanh toán các chi phí phát sinh nếu có).
Trẻ em từ 4 dưới 11 tuổi: Tính ½ mức giá người lớn. Ngủ chung với bố mẹ.
vấn
Trẻ em từ 11 tuổi trở lên: Tính như người lớn.
CHÚ Ý
Lịch trình có thể thay đổi mà vẫn đảm bảo các điểm tham quan.
Khi mua sắm hàng hóa, sản phẩm, thuốc men, đặc sản tại địa phương, Quý khách lưu ý xem xét kỹ về chất lượng, giá cả,
công dụng…trước khi mua và tự chịu trách nhiệm đối với những sản phẩm mua sắm của Quý khách.
Thung Nai là điểm du lịch có phong cảnh non nước hữu tình, với vẻ đẹp hoang sơ. Đến đây, du khách như lạc vào một thế giới
khác với sự kết hợp hoàn hảo của núi, đảo và mặt nước chứa đựng bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc Mường, hấp dẫn bởi vẻ đẹp
kỳ thú như vịnh Hạ Long trên cạn. Cùng với đó là địa danh du lịch Đền bà chúa Thác Bờ nổi tiếng linh thiêng.
Mộc Châu được ví như Đà Lạt của Tây Bắc, nơi đây hấp dẫn du khách với không khí trong lành, khung cảnh yên bình, các thắng
cảnh như động Sơn Mộc Hương, rừng thông, thác Dải Yếm, đỉnh Pha Luông, và bản sắc văn hóa của dân tộc Mông, Thái, Dao.
Chụp ảnh cùng hoa ban, hoa mận, đồi chè..
Mua sắm và thưởng thức các sản vật từ chè, sữa Mộc Châu

Ngày 1: HÀ NỘI – THUNG NAI (ĂN TRƯA, TỐI)
Xe và HDV đón Quý khách tại điểm hẹn Hà Nội, khởi hành đi Hòa Bình. Quý khách xuống thuyền tại bến Thung Nai thăm quan ngắm
cảnh lòng hồ.
Khu du lịch sinh thái Thung Nai: được tạo lên từ lòng hồ Hòa Bình, đi thăm quan động Thác Bờ, Đền Thác Bờ.
Đoàn ăn trưa tại nhà hàng ở bến thuyền Thung Nai.
Quý khách khởi hành đi Mộc Châu. Trên đường dừng chân ngắm cảnh và chụp ảnh tại đèo Thung Khe ở độ cao khoảng 1.000m so
với mực nước biển. Tiếp tục tham quan:
Nông trường Mộc Châu: thăm đồi chè. Tìm hiểu về cuộc sống lao động tại đây.
Quý khách ăn tối tại nhà hàng. Tự do dạo chơi cảm nhận không khí trong lành và yên bình của Cao Nguyên Mộc Châu.

Nghỉ đêm tại Mộc Châu.

Ngày 2: MỘC CHÂU - HÀ NỘI (ĂN SÁNG, TRƯA)
Khởi hành đi 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, thác còn có tên gọi là thác Nàng.
Rừng thông bản Áng: với khung cảnh thơ mộng bên những đồi 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)
Đoàn ăn trưa tại nhà hàng.
Đoàn khởi hành về Hà Nội. Ghé thăm siêu thị đặc sản Mộc Châu Farm, điểm mua sắm lý tưởng tại Mộc Châu, với phong phú các đặc
sản nổi tiếng mang hương vị đặc trưng Tây Bắc Về đến điểm hẹn ban đầu. HDV chia tay quý khách - Kết thúc chương trình. Hẹn gặp
lại trong các chuyến đi tiếp theo!

Đã bao gồm
Xe vận chuyển theo chương trình.
Hướng dẫn viên phục vụ theo chương trình
Phòng tiêu chuẩn khách sạn 3 sao (ngủ 2 khách/ phòng, lẻ nam/ nữ ngủ 3 khách/ phòng)
Mức ăn chính: 120,000đ/khách x 3 bữa
Mức ăn sang: 01 bữa theo tiêu chuẩn tại khách sạn.
Vé thắng cảnh các điểm vào cửa lần thứ nhất theo chương trình.
Bảo hiểm du lịch theo tour, mức trách nhiệm cao nhất 60,000,000đ/vụ/ người).
Nước uống 1 chai 500ml /ngày/ khách.
Mũ du lịch Vietrantour.

Chưa bao gồm
Phụ phí ngủ phòng đơn, kê giường phụ
Thuế VAT.
Tiền bồi dưỡng cho HDV và LX.

Thủ tục / Cần chuẩn bị

Đây là chương trình du lịch dã ngoại, leo núi. Quý khách nên sử dụng trang phục gọn nhẹ, giày thể thao, dù che nắng để có một
chuyến đi đầy thú vị. Quý khách vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu. Đối với trẻ em đi kèm với bố mẹ, mang theo giấy khai sinh

