
 

 

Chương trình du lịch 

  VVƯƯỜỜNN  QQUUỐỐCC  GGIIAA  BBAA  VVÌÌ  --  HHÒÒAA  BBÌÌNNHH      

MMAAII  CCHHÂÂUU  --  MMỘỘCC  CCHHÂÂUU--  MMÙÙAA  HHOOAA  CCẢẢII      
Thời gian: 3 ngày 2 đêm /  

Phương tiện: Máy Bay  

Khởi hành: Thứ 6, 27/11/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Điểm nổi bật: 

 Khám phá một trong những nơi cánh đồng chè đẹp nhất Việt Nam 

 Khám phá nét đẹp văn hóa của đồng bào dân tộc Thái 

 Chinh phục đèo Thung Khe hùng vỹ. 

 Check-in cột cờ Mai Châu, chụp ảnh thung lũng từ trên cao. 

 Tham quan rừng Thông Bản Áng Mộc Châu 

 Khám phá những nét ẩm thực địa phương độc đáo 

NGÀY 01: TPHCM - HÀ NỘI – VQG BA VÌ - MAI CHÂU – MỘC CHÂU        ĂN TRƯA, TỐI) 

Sáng: Nhân viên H&H TRAVEL  đón quý khách tại sân bay TSN làm thủ tục chuyến bay 

sáng sơm đi Hà Nội. 

08h00: Xe và hướng dẫn viên đón quý đi vào cổng Vườn Quốc gia Ba Vì, lên cốt 400m, 

qua những đoạn đường uốn lượn, du khách đã được ngắm nhìn những dải hoa Dã quỳ vàng 

rực dọc hai bên đường. Rừng hoa Dã quỳ có diện tích rộng khoảng trên 10 ha, gồm 05 khu, 

có tuyến đường mòn dài trên 3km. Khi dạo bộ giữa những thảm hoa vàng rực để ngắm nhìn 

vẻ đẹp tự nhiên của loài hoa Dã quỳ và thả hồn trong miên man giữa mây, gió, đất trời “Núi 

tổ” - Nơi phát tích của truyền thuyết “Sơn Tinh - Thủy Tinh” một câu truyện tình thần 

thánh giữa Tản Viên - Sơn Tinh với Ngọc Hoa Công chúa. Quý khách tự do tham 

quan VQG Ba Vì và chụp ảnh tại rừng hoa Dã quỳ. 



 

 

Xe đưa đoàn đi Hòa Bình trên còn đường cao tốc mới nối giữ TP Hòa Bình và Hà Nội. Rút 

ngắn thời gian di chuyển chỉ còn 2h đồng hồ. tham quan thủy điện Hòa Bình trên dòng 

Sông Đà. 

10h30: Đến Thung Nhuối, Thung Khe dừng chân thưởng thức Ngô nướng, trứng 

nướng… trong cái se lạnh nơi miền núi cao. Tiêp tục hành trình đến thung lũng Mai Châu 

xinh đẹp sẽ được hiện ra dưới tầm mắt du khách với màu xanh ngút ngàn của đồng ruộng, 

thấp thoáng xa xa là những nếp nhà nằm nép mình trong dãy núi phủ kín mây mù. 

11h30: Xe đưa quý khách đến Bản Lác – Thung lũng Mai Châu. Quý khách dùng bữa trưa 

tại nhà sàn. Sau đó nhận phòng tại Resort Mai Châu Logle. 

Buổi chiều: Tham gia chương trình đạp xe thăm bản Lác, bản Poom Cọng để khám phá 

vẻ đẹp cũng như tìm hiểu đời sống phong tục tập quán của người Thái - Mai Châu tìm hiểu 

nét sinh hoạt văn hoá đặc sắc của đồng bào dân tộc Thái trắng tỉnh Hoà Bình, thăm các cơ 

sở sản xuất hàng thổ cẩm mỹ nghệ… 

18h30: Quý khách ăn tối tại nhà sàn truyền thống của người Thái trắng. 

19h30: Quý khách thưởng thức chương trình văn nghệ đặc sắc, cùng hòa mình với những 

điệu múa của các cô gái Thái trong trang phục truyền thống 

(Hát, mua khăn, múa xòe, múa chá chiêng, múa tình ca tây bắc… nhảy sạp ). Quý khách 

nghỉ đêm tại bản Lác. 

NGÀY 02:  MAI CHÂU   –  MỘC CHÂU      (ĂN SÁNG, TRƯA,TỐI) 

07h00: Sau bữa điểm tâm, đoàn khởi hành đi cao nguyên Mộc Châu 

11h00:  Đoàn tới Mộc Châu, quý khách nhận phòng nghỉ ngơi tại Môc châu Eco Garden 

12h00:  Quý khách dùng bữa trưa tại nhà sàn. 

14h00: Xe đưa quý khách đi tham quan Thác Dải Yếm - thác nước đẹp và hũng vỹ nhất tại 

Mộc Châu. Đoàn tiếp tục khám phá thiên đường hoa HappyLand với hàng trăm loài hoa 

đẹp, tựa như Đà Lạt thu nhỏ của miền bắc. 

18h30: Quý khách ăn tối và nghỉ đêm tại Mộc Châu. 

NGÀY 03:  MỘC CHÂU – HÀ NỘI       (ĂN SÁNG, TRƯA,) 

Sáng: Quý khách ăn sáng và làm thủ tục trả phòng khách sạn. Sau đó xe đưa quý khách 

đi tham quan khu du lịch sinh thái rừng Thông bản Áng. Tham quan vườn dâu tây sinh 

thái Chimi, trải nghiệm hoạt động thu hoạch dâu tây tươi. Thưởng thức dâu tây tại vườn. 

http://maichautourist.com/post/ban-lac-mai-chau-co-gi-hay


 

 

Đoàn tiếp tục đi thăm quan nông trường chè Mộc Châu, chụp ảnh tại đồi chè Trái Tim, tìm 

hiểu quy trình sản xuất chè, mua sản vật về làm quà cho bạn bè và người thân 

11h30: Quý khách ăn trưa tại nhà sàn Mộc Châu 

12h30: Quý khách xe đưa quý khách trở về Hà Nội. rên đường về đoàn dừng chân nghỉ 

ngơi, tự do thưởng thức đặc sản Tây Bắc như sữa tươi Mộc Châu, cam Cao Phong…. 

18h00: Đoàn về lại sân bay Nội BÀI HDV làm thủ tục bay vể TPHCM và chia tay đoàn,  

hẹn gặp lại vào những chuyến đi sau. 

 
 

 

 

GÍA TOUR DÀNH CHO 01 KHÁCH (VND) 

NGƯỜI LỚN ( Từ 11 tuổi trở lên ) 

RESORT 4 SAO 

 
BAY BAMBO AIRLINES 

 

4.988.000 VNĐ/PAX 

 

05: SUẤT ĂN 

CHÍNH:150.000Đ/SUẤT 

03: SUẤT ĂN SÁNG 

 

GIÁ TOUR TRẺ EM: TỪ 0 ĐẾN 2 TUỔI: 

500.000 VNĐ/PAX 

GIÁ TOUR TRẺ EM: TỪ 2 ĐẾN 5 TUỔI: 

2.650.000 VNĐ/PAX 

 

GIÁ TOUR TRẺ EM TỪ: 6 ĐẾN 10 

TUỔI: 3.900.000 VNĐ 

TỪ 11 TRỞ LÊN NHƯ NGƯỜI LỚN 

 

  

GÍA TOUR BAO GỒM: 

1. Xe ôtô máy lạnh cao cấp, đời mới chạy theo chương trình, lái xe chuyên cung Đông 

Tây Bắc.\ 

2. Vé máy bay khứ hổi  

3. Hưóng dẫn viên chuyên nghiệp suốt tuyến, nhiêt tình. 

4. Vé tham quan tại tất cả các điểm tham quan. 

5. Khách sạn tiêu chuẩn  4*. Ngủ  02 khách / phòng. Lẻ Nam hoặc Nữ ngủ phòng 3. 

6. 05 bữa chính 150.000 đ/ bữa/ người, 03 bữa ăn sáng  tại khách sạn. 

5. Bảo hiểm du lịch tiêu chuẩn quốc tế.(mức đền bù tối đa là 20.000.000vnd/vụ). 



 

 

6. Nước uống 01 chai/ ngay/ người phục vụ trên xe 

7. Quà tặng ũ du lịch 

8. Khăn lạnh phục vụ trên xe 

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM: 

1. Các chi phí cá nhân & đồ uống trong bữa ăn.. 

2. Bồi dưỡng cho HD & HDV theo đoàn. (Không bắt buộc) 

3. Thuế VAT 

4. Chương trình giao lưu văn nghệ, lửa trại tại bản Mển theo yêu cầu. 

 

Trẻ em (cần đọc kỹ để hiểu rõ về tiêu chuẩn của trẻ em): 

 Trẻ em từ 1-4 tuổi miễn phí dịch vụ (bố mẹ tự lo mọi chi phí liên quan tới trẻ, không 

chiếm chỗ trên xe). 02 người lớn chỉ được kèm theo 01 trẻ miễn phí, từ trẻ thứ 2 tính 

50% (có tiêu chuẩn nửa suất ăn và chỗ ngồi riêng trên xe). 

Lưu ý: Nếu 01 người lớn đi kèm 01 trẻ diện miễn phí thì trẻ này phải mua 50% giá 

tour của người lớn (tiêu chuẩn của trẻ em 50% là có nửa suất ăn và chỗ ngồi riêng 

trên xe ô tô). 

 Trẻ em từ 5-9 tuổi tính 75% giá tour (ăn suất riêng, chỗ ngồi trên xe riêng) 

 Trẻ em từ 10 tuổi trở lên tính như người lớn. 

Những lưu ý chung khác: 

 Quý khách chỉ được mua bảo hiểm khi thoả mãn những điều kiện dưới đây: 

 Đặt tour trước tối thiểu 2 ngày so với ngày khởi hành (không tính ngày lễ, thứ 7 

và chủ nhật) 

 Phải gửi đầy đủ thông tin chính xác và đầy đủ về Họ tên + ngày tháng năm sinh 

 Là người có quốc tịch Việt Nam 

 Quý khách đi tour (đặc biệt là các tour liên quan đến tàu thủy, tàu hỏa, máy bay… 

hoặc các tour đi đến các vùng biên giới) phải mang theo giấy tờ tùy thân hợp pháp 

(CMTND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu). Trẻ dưới 14 tuổi tối thiểu phải mang theo giấy 

khai sinh. Trẻ em từ 14 tuổi trở lên bắt buộc phải có Thẻ căn cước hoặc hộ chiếu. 

 Nên mang theo thuốc đau bụng do tiêu chảy, thuốc cảm sốt thông thường 

 Quý khách là người ăn chay vui lòng mang thêm đồ ăn chay theo để đảm bảo khẩu vị 

của mình 

 Bất cứ dịch vụ nào trong tour nếu Quý khách không sử dụng cũng không được hoàn 

lại 



 

 

 Hướng dẫn viên có quyền sắp xếp lại thứ tự các điểm thăm quan cho phù hợp điều 

kiện từng ngày khởi hành cụ thể nhưng vẫn đảm bảo tất cả các điểm thăm quan trong 

chương trình. 

 Trường hợp ngày khởi hành có dưới 6 khách, có thể lái xe sẽ kiêm hướng dẫn viên. 

 (*) Trách nhiệm của khách hàng: 

 Khách hàng tự chịu trách nhiệm về sức khỏe và các bệnh mãn tính (tim mạch, huyết 

áp, tiểu đường, xương khớp…), bệnh bẩm sinh, bệnh tiềm ẩn, bệnh HIV AIDS, bệnh 

rối loạn tinh thần và thần kinh, phụ nữ đang mang thai... là những bệnh không nằm 

trong phạm vi được bảo hiểm. Khi cần thiết Quý khách phải viết cam kết về bệnh tật 

của bản thân khi tham gia tour. Bên tổ chức tour không chịu trách nhiệm đối với 

những trường hợp Quý khách không khai báo bệnh, khai báo không trung thực cũng 

như các trường hợp nằm ngoài phạm vi bảo hiểm du lịch trong tour. 

 Khách hàng phải tự bảo quản tài sản riêng của mình trong mọi trường hợp và ở tất cả 

các nơi trong suốt chuyến đi. Bên tổ chức tour không chịu trách nhiệm về những mất 

mát về tiền bạc, tư trang quý, vé máy bay, và tài sản riêng của khách hàng trong 

chuyến đi. 

 


