
CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH TÂY BẮC 

ĐỒI CHÈ LONG CÓC - TÚ LỆ - MÙ CANG CHẢI 

Le Champ Tú Lệ Resort Hot Spring & Spa Thiên Đường Nghỉ Dưỡng 

 
 

     Toạ lạc tại nơi được cho là bồng lai tiên cảnh giữa núi rừng đại ngàn Tây Bắc, mảnh 

đất Tú Lệ như khoác lên mình một màu sắc mới với sự xuất hiện của resort nghỉ dưỡng 

4 sao đẳng cấp đầu tiên mang tên: Le Champ Tú Lệ Resort Hot Spring & Spa. Là khu 

nghỉ dưỡng với thiên nhiên hòa quyện, Le Champ Tú Lệ Resort chắc chắn sẽ là lựa chọn 

hàng đầu khi bạn muốn tìm một địa điểm nghỉ ngơi thư giãn gần gũi với núi rừng thiên 

nhiên. 

 

Tour Khởi hành thứ 4 hàng tuần. 

Tháng 5 vào ngày, 12, 19,26, tháng 6 vào ngày 2,9,16,23,30 
 

NGÀY  01: TPHCM - HÀ NỘI – ĐỒI CHÈ LONG CÓC – LECHAMP RESORT 

3 ngày 2 đêm – đi về máy bay 

ByBBYbay 

http://www.intour.com.vn/


Sáng: Hướng dẫn đón quý khách sân bay Tân Sơn Nhất làm thủ tục checkin chuyến sớm 

đến Nội Bài. Đến Nội Bài khởi hành đi Phú Thọ. Đoàn ăn sáng trên đường đi. Đến nơi quý 

khách dừng chân nghỉ ngơi ngắm cảnh bạt ngàn đồi chè Long Cốc – Phú Thọ. Đồi 

chè Long Cốc, là một địa điểm đến đầy hấp dẫn và được khen ngợi và đánh giá là đồi chè 

đẹp nhất Việt Nam. Đến đây, bạn sẽ được đắm mình trong không gian yên tĩnh, không khí 

mát lành cùng hương gió vấn vương vị thơm thơm, chát chát đặc trưng của chè Long Cốc. 

Trưa: Sau bữa trưa Tại Tân Sơn, đoàn tiếp tục di chuyển đến xã Tú Lệ. 

16h00: Nhận phòng tại LE CHAMP TÚ LỆ RESORT có vị trí chính xác nằm tại Bản 

Nước Nóng, xã Tú Lệ, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên. Le Champ Tu Le mang đến cho bạn 

cảm giác ấm áp thực sự với khung cảnh hùng vĩ của những cánh đồng lúa xanh. Và những 

ngọn núi cao chót vót với những đám mây trắng bao quanh, khiến mọi du khách ngỡ ngàng 

đắm chìm cùng khung cảnh khu nghỉ dưỡng. 

17h00: Qúy khách tự do tắm hồ bơi vô cực bốn mùa và khu tắm khoáng nóng tự nhiên được 

chiết xuất từ suối nước nóng gần khu nghỉ mát và khu vực Spa sẽ giúp bạn thư giãn sau một 

ngày tham quan. Đến với Le Champ Tú Lệ thượng khách sẽ được chăm sóc và phục vụ tận 

tâm nhất để hưởng thụ trọn vẹn những giây phút thư giãn thảnh thơi bên những người thân. 

Tối: Đoàn thưởng thức bữa tối tại Tú Lệ và tự do nghỉ ngơi tại Resort. 

 

NGÀY 2:  LECHAMP RESORT - MÙ CANG CHẢI  

 

Sáng: Quý khách ăn sáng Buffer tại Resort.  

09h00: Xe đưa quý khách đến với Mù Cang Chải, quý khách không thể bỏ qua khi đến Mù 

Cang Chải là những cánh đồng ruộng bậc thang xã La Pán Tẩn, Chế Cu Nha. Quý khách sẽ 

có cơ hội chiêm ngưỡng một thiên đường ruộng bậc thang dưới ánh nắng vàng và biển lúa 

với cảnh sắc làm say đắm lòng người cùng chụp cho mình các bức ảnh tuyệt đẹp bên người 

thân. Nơi đã được được chứng nhận là di sản phi vật thể của quốc gia. 

12h00: Ẳn trưa tại trấn Mù Cang Chải, sau đó quay về Resort Le Champ trên đường về 

Quý khách dừng chân đèo Khau Phạ - “Một trong tứ đại đỉnh đèo vùng núi Đông – Tây 

Bắc”. Lên đến đỉnh đèo cũng là lúc quý khách được mở rộng tầm mắt khắp thung lũng Lìm 

Mông, chiêm ngưỡng ruộng bậc thang, song lúa xen lẫn với mây khói. Về resort tự do nghỉ 

ngơi. 

Chiều: Qúy khách rải nghiệm tham quan Động Cổ Tích miễn phí dành riêng cho du khách 

ở trong khu nghỉ mát và tham gia chương trình tour đạp xe đạp tham quan bản nước nóng, 

Chao, Côm, Phạ Dưới / Phạ Trên có vị trí đối diện khu Resort, đây là tour trải nghiệm bản 

làng và đồng ruộng, hoặc Chỉ cần 5 phút đi bộ từ khu nghỉ dưỡng, bạn sẽ đến với địa điểm 

giải trí với những trò chơi phiêu lưu, mạo hiểm độc đáo. Với nhiều trò chơi đòi hỏi sức 

mạnh, sự khóe léo hay sự thông minh dành cho cả người lớn và trẻ em. Đặc biệt, tại đây 

đây bạn sẽ được trải nghiệm đường Zipline cực dài từ đỉnh đồi xuống thung lủng(Chi 

phí tự túc) 

17h00: Tắm Hồ bơi vô cực bốn mùa yên tĩnh là nơi để mọi du khách thư giãn, cảm nhận 

khung cảnh xung quanh của sự hài hòa, gần gũi với thiên nhiên. Bể bơi vô cực tại Le 

Champ Tú lệ Hot Spring & Spa có khu vực riêng nước ấm hơn dành cho trẻ em. Bể bơi có 

vị trí độc đáo nằm ở lưng chừng đồi, có quầy bar bên cạnh và khu vực tắm nắng riêng. 



18h30: Ăn tối, nghỉ đêm tại Resort. 

 

NGÀY 3: REOSRT LECHAMP - NGHĨA LỘ - NỘI BÀI 

Sáng: Quý khách thức dậy sớm tắm khoán nóng với nguồn nước tắm khoáng nóng được lấy 

trực tiếp từ suối khoảng tự nhiên dẫn trực tiếp về khu vực tắm khoáng của khu nghỉ dưỡng. 

Đây là phong cách tắm Onsen nổi tiếng của người Nhật mà chúng ta đã từng nghe, là sự kết 

hợp của phòng tắm hơi với nguồn nước khoáng nóng tại Le Champ Tu Le và tắm khoáng 

ngoài trời trong thiên nhiên trong lành. 

07h00: Ăn sáng Buffer bên hồ bơi vô cực và tự do nghỉ ngơi tại resort. 

10h00: Làm thủ tục trả phòng khởi hành về Nghĩa Lộ dùng cơm trưa. 

13h00: Khởi hành ra sân bay nội bài về Thành Phố Hồ Chí Minh chuyến bay sau 17h00. 

Về Đến TP.HCM HDV chia tay đoàn. chào tạm biệt và hẹn gặp lại. 

 

GIÁ TOUR DÀNH CHO 01 KHÁCH (VND) 

NGƯỜI LỚN ( Từ 11 tuổi trở lên )  
2 ĐÊM LE CHAMP TÚ LỆ 

RESORT 4 SAO 

HOT SPRING & SPA THIÊN 

ĐƯỜNG NGHỈ DƯỠNG ĐẦU 

TIÊN TẠI YÊN BÁI 

 

 

BAO GỒM VÉ MÁY BAY KHỨ HỒI 

TPHCM – HANOI 

HANOI – TPHCM 

 

 
 

GIÁ TOUR KHUYẾN MÃI 

CHO TỚI HẾT THÁNG 6 

4.988.000 VNĐ/PAX 

 

GIÁ TOUR TRẺ EM: TỪ 2 ĐẾN 5 TUỔI: 

2.500.000 VNĐ 

GIÁ TOUR TRẺ EM: TỪ 6 ĐẾN 10TUỔI 

3.888.000 VNĐ 

 

  

 

*GIÁ TOUR BAO GỒM:  

1. Xe  29 chổ tham quan theo chương trình 

2. VÉ MÁY BAY KHỨ HỒI  

3. Hướng dẫn viên nghiệp vụ chuyên môn.  

4. RESORT TIÊU CHUẨN 4 SAO:  2  KHÁCH/ PHÒNG  
5. Vé vào cửa 01 lượt các điểm tham quan theo chương trình. 

6. Ăn các bữa: Điểm tâm tại khách sạn hoặc nhà hàng bên ngoài. 

7. Ăn trưa, tối tại các nhà hàng. 

8. Phục vụ 02 nước 0.5l/ khách/ ngày, khăn lạnh 02 cái/ ngày 

9. Bảo hiểm tai nạn du lịch mức: 50.000.000 VND, theo quy định của bảo hiểm Bào 

Việt 

10. Nón du lịch. 

* KHÔNG BAO GỒM:  
 



1. Thuế VAT 10%. 

2. Tiền tips cho hướng dẫn viên và tài xế địa phương. 

3. Chi phí cá nhân, điện thoại, giặt ủi, nước uống trong phòng khách.sạn,  

4. Optional tour ( nếu có ) 

 

.  

 

  
 


