
 

 

 



 

 

Thời gian:     05 ngày 04 đêm 
                                               Phương tiện: Đi máy bay 
                                               Thời gian dự kiến :  

 

 ĐIỂM NỔI BẬT 
 Đèo Khau Phạ mệnh danh Tứ đại đỉnh đèo của vùng cao Tây Bắc 

 Thăm bản Nà Tâu độc đáo với những ngôi nhà bằng gỗ Pơmu 

 Tắm suối nước nóng Bản Lướt – Ngọc Chiến 

 Ngắm nhìn lòng hồ sông Đà 

 Cầu Pá Uôn xinh đẹp 

 

Sáng 06h00-08h00: HDV đón đoàn tại Tân Sơn Nhất khởi hành đi Hà Nội. Đến Hà Nội đoàn khởi 

hành đi Ngọc Chiến, trên đường dừng chân chụp ảnh đồi chè xanh 

ngút ngàn. 

Quý khách nghỉ ngơi ăn trưa trên đường. Sau đó dừng xe nghỉ ngơi, 

ngắm cảnh, chụp ảnh tại đèo Khau Phạ - đèo dài nhất trên quốc lộ 

32 với độ dài trên 32km và độ cao là 2100m - Một trong tứ đại 

đỉnh đèo vùng núi Đông – Tây Bắc”. 

Chiều:  Đến Ngọc Chiến, đoàn Chụp ảnh Bản Lướt - nằm ở độ 

cao trung bình 1.000m so với mực nước biển (núi cao nhất cao 1800 m ). Sở hữu vẻ đẹp “hoang sơ” 

cùng phong tục tập quán đặc sắc. Quý khách đừng bỏ lỡ tham quan màn tắm tiên của người dân bản 

Lướt khiến bao du khách đặt chân đến đây không khỏi trầm trồ đến ngỡ ngàng...tuyệt quá!!! Bất kể 

gái hay trai, già trẻ...tất cả người dân đều sinh hoạt trong cảnh 

”tiên sa” như vậy. Chẳng ngại ngùng, chẳng phân tâm, họ vui đùa 

với làn nước ấm giữa trời mây... Với nhiệt độ trung bình 50-70oC, 

nước nóng với rất nhiều khoáng chất, một điều kiện rất tốt cho 

mỗi người thấy thư giãn, khỏe mạnh sau một chặng đường dài. 

Tối 19h30:  Quý khách thưởng thức bữa tối với rất nhiều món ăn 

“lạ” đặc trưng, bởi những bàn tay chân chất của người dân bản 

làng chuẩn bị cho đoàn. Vừa ăn vừa nhâm nhi ly rượu nồng và tìm 

hiểu nét văn hóa của người Ngọc Chiến.  

Ngủ đêm tại nhà sàn Ngọc Chiến (Homestay). 

 

 

 

NGÀY 01: HÀ NỘI – MÙ CANG CHẢI – NGỌC CHIẾN                             ( Ăn trưa, tối) 



 

 

 

 

Sáng: Quý khách dậy sớm 05h30-7h00 (Chụp ảnh bình minh tuyệt đẹp, làn nước nóng khắp 

nơi lan tỏa làm cảnh vật nơi đây mờ mờ ảo ảo, đẹp như chốn bồng lai…) 

07h30: Quý khách ăn sáng, mua sắm đặc sản núi rừng Tây Bắc. 

08h30: Đoàn đi tham quan Cây Sa Mu linh thiêng ngàn năm 

tuổi; thăm di tích Đồn Mường Chiến; Tham quan bản làng Pơ 

Mu Nà Tâu (Mường Chiến) đẹp như tranh vẽ. 

Trưa 11h30: Đoàn ăn trưa. 

13h00: Xe đưa quý khách khởi hành đi Điện Biên; đoàn dừng 

chân chụp ảnh cây cầu PÁ UÔN nổi tiếng. Về đến Điện Biên, đoàn về nhận phòng khách sạn, nghỉ 

ngơi. 

Tối 19h00: Dùng bữa tối, nghỉ đêm tại HimLam Resort hoặc tương đương. 

 

 

Sáng: Đoàn dùng điểm tâm sáng, trả phòng khách sạn; chụp ảnh Khu du lịch sinh thái Him Lam - 

resort đặc sắc nhất núi rừng Tây Bắc với ngôi nhà sàn Gỗ Lim lớn nhất Nhà sàn gỗ lim lớn nhất Việt 

Nam, và cổng chào khách sạn bằng gỗ lim lớn nhất khu vực  

Đoàn ghé tham quan Cụm di tích lịch sử: Đồi A1-Bảo tàng, Hầm 

D’Cat, Tượng đài Chiến Thắng. 

10h30: Xe đưa đoàn khởi hành đi Mường Phăng, ăn trưa tại 

Mường Phăng. Sau đó tham quan khu Di tích Mường Phăng, 

hầm Đại tướng Võ Nguyên Giáp. 

Chiều 15h00: Tiếp tục khởi hành về Sơn La. 

Tối 19h00: Đoàn ăn tối, nghỉ đêm tại khách sạn. 

 

 

 

 

NGÀY 02: NGỌC CHIẾN – ĐIỆN BIÊN                                                          ( Ăn ba bữa) 

NGÀY 03: ĐIỆN BIÊN – MƯỜNG PHĂNG – SƠN LA                                     ( Ăn ba bữa) 



 

 

 

Sáng: Sau khi ăn sáng. Đoàn trả phòng khách sạn.  

08h00: Đoàn tham quan Bảo tàng Sơn La, nhà tù Sơn La - nơi đã 

từng giam cầm hơn ngàn chiến sĩ cách mạng; chụp ảnh tại Quảng 

trường Sơn La, Tượng đài Bác Hồ. 

Đoàn đi thăm Động Quế Lâm Ngự Chế, ăn trưa tại thành phố 

Chiều: Khởi hành về Mộc Châu, trên đường chụp ảnh tại Tượng 

đài Thanh Niên xung phong ở ngã ba Cò Nòi. 

Tối 19h00: Đoàn ăn tối, nghỉ đêm tại khách sạn. 

 

Sáng 07h00: Đoàn ăn sáng với các món đặc sản Mộc Châu, sữa tươi. 

Thăm quan Rừng Thông bản Áng, Vườn hoa Nhiệt đới, Thác Dải Yếm  

Trưa: Đoàn ăn trưa tại nhà hàng, thưởng thức đặc sản Bê chao Mộc 

Châu, mua quà đặc sản Châu Mộc như Trà sen, sữa tươi, sữa chua 

và các loại hoa quả theo mùa. 

13h00: Khởi hành về Hà Nội, trên đường có thể ghé qua thăm bản 

cộng đồng Hua Tạt - của người H’Mông. 

Tối 18h00: Đoàn đến Hà Nội xe đưa đoàn ra sân bay Nội Bài về 

TP.HCM. Kết thúc chương trình hẹn gặp lại Quý khách. 

Lưu ý: Thứ tự các điểm tham quan trong chương trình có thể thay đổi tùy tình hình thực tế 

nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ  các điểm tham quan. 

 

 

 Phương tiện vận chuyển:  

- Vé máy bay TP.HCM – HÀ NỘI – TP.HCM (bao gồm vé khứ hồi + hành lý xách tay, ký 
gửi) 

- Xe 16-45 chỗ đời mới chuyên phục vụ khách đi du lịch, máy lạnh suốt tuyến, tài xế nhiều năm 

kinh nghiệm. 

 Khách sạn:  

NGÀY 04: SƠN LA – MỘC CHÂU                                                                     ( Ăn ba bữa) 

NGÀY 05: MỘC CHÂU – HÀ NỘI                                                                    ( Ăn sáng, trưa) 

GIÁ TOUR BAO GỒM 



 

 

- Ngọc Chiến: Ngủ cộng đồng tại Ngọc Chiến đủ tiêu chuẩn A.O.P 

- Điện Biên: Himlam Resort: 2 khách/ phòng 

- Sơn La, Mộc Châu: Khách sạn Sao Xanh, Hà Nội, Mường Thanh 

 Phục vụ ăn + uống:  

- Ăn uống theo tiêu chuẩn của chương trình. 

 Tham quan:  

- Vé tham quan các điểm có trong chương trình. 

- Tắm khoáng nóng Bản Lướt: có bể cộng đồng và phòng riêng 

- Giao lưu văn nghệ văn hóa dân tộc cho đoàn trên 20 khách (ở Ngọc Chiến hoặc Sơn La) 

 Hướng Dẩn Viên & tài xế xe : phục vụ cho đoàn suốt chuyến đi, tác phong chuyên nghiệp, đối 

xử chu đáo, tận tình.  

 Bảo hiểm du lịch. 

 Tặng phẩm du lịch:  

- Khăn lạnh, Nước suối, nón. 

 

 

- Chi phí phát sinh ngoài chương trình 

- Chi phí cá nhân: ăn uống ngoài chương trình, giặt ủi, phụ thu phòng đơn,… 

- Tiền típ cho tài xế và HDV 

- Thuế VAT 10%. 

 

 

- Trẻ em từ 02 tuổi trở xuống : Miễn phí, bố mẹ tự lo cho bé (Không bao gồm ghế ngồi trên xe, Phụ 

thu thêm 300.000 VNĐ nếu mua thêm suất ghế ngồi, nhưng phải đăng ký ngay khi đăng ký tour) 

nhưng chỉ được kèm 01 em bé dưới 02 tuổi, nếu bé thứ 02 tính giá trẻ em theo khung từ 02 tuổi 

đến dưới 05 tuổi. 

- Trẻ em từ 02 tuổi đến dưới 05 tuổi : giá tour theo khung giá bên trên (02 vợ chồng được kèm theo 

01 bé, Bé thứ 02 cần mua theo xuất người lớn để đảm bảo chỗ ngủ phù hợp). Tiêu chuẩn em bé 

có ghế ngồi trên xe và ngủ chung với cha mẹ. Các chi phí ăn uống tham quan có phát sinh gia đình 

tự lo cho bé. 

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM 

GIÁ TOUR TRẺ EM 



 

 

- Trẻ em từ 05 tuổi đến dưới 11 tuổi : Giá tour theo khung giá bên trên (02 vợ chồng được kèm theo 

01 Trẻ, Trẻ Em thứ 02 cần mua theo suất người lớn để đảm bảo chỗ ngủ phù hợp). Tiêu chuẩn Trẻ 

em có ghế ngồi trên xe, suất ăn như người lớn, bảo hiểm và ngủ chung với cha mẹ. 

- Từ 11 tuổi trở lên : Giá vé 100% người lớn. 

 
 

Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ: 

Hotline:         ………………………………… (Mr/Mrs/Ms:…………………..) 

Email:           ……………………………………………………………………. 

Skype/zalo:   ………………………………………………................................ 

 

Sự hài lòng của Qúy Khách là Thành Công của Chúng Tôi  


