CÔNG TY DU LỊCH NHẬT KÝ VIỆT NAM
AGENDA TOUR VIETNAM CO., LTD
* Adr: No 169 Nguyen Ngoc Vu, Trung Hoa, Cau Giay, Hanoi, Vietnam* Hotline: 0914257602
* Email: info@agendatour.com * www.agendatour.com * https://dulichnhatky.com

A G EN DA TO UR

TOUR TÂY BẮC 5 NGÀY/ 4 ĐÊM
HÀ NỘI – NGHĨA LỘ - TÚ LỆ - MÙ CANG CHẢI – LA PÁN TẨN – SAPA

Chuyên gia cho tour của Qúy khách
Tour du lịch Hà Nội - Mù Cang Chải – Sa Pa sẽ đưa bạn đến với vùng
đất Đông Tây Bắc nắng vàng nơi những thửa ruộng bậc thang trải dài
theo tầm mắt, những bản làng êm ả dưới rặng cây, những con đường
đất đỏ vạch ngoằn ngoèo trên núi, bát ngát và khoáng đạt đến vô cùng.

Tel/ Zalo/ Viber/ Wasappe: 091 425 76 02
Email: quycuong@agendatour.com
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CHƢƠNG TRÌNH TỔNG QUÁT :
NGÀY 1: HÀ NỘI – NGHĨA LỘ ( Ăn trƣa, tối )
NGÀY 2: NGHĨA LỘ - TÚ LỆ - MÙ CĂNG CHẢI ( Ăn sáng, trƣa, tối)
NGÀY 3: MÙ CĂNG CHẢI – SA PA ( Ăn sáng, trƣa, tối)
NGÀY 4: SA PA – BẢN CÁT CÁT – RUỘNG BẬC THANG ( Ăn sáng, trƣa, tối)
NGÀY 5: SAPA - HÀ NỘI (Ăn sáng, trƣa)
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CHƢƠNG TRÌNH CHI TIẾT
NGÀY 1 : HÀ NỘI – NGHĨA LỘ (Ăn trƣa/ tối bao gồm)

Khách sạn và điểm nghỉ

Sáng: Xe ôtô đón quý khách điểm hẹn khởi hành đi Suối Giàng, Văn Chấn địa danh du lịch Yên
Bái nổi tiếng. Theo quốc lộ 32 theo hướng Sơn Tây.
Trưa: Quý khách nghỉ ngơi ăn trưa tại ngã ba Suối Giàng, Văn Chấn và nghỉ ngơi. Sau đó, đoàn

Nghia Lo hotel 3*– Standard
http://www.nghialohotel.com.vn/

khởi hành đi thăm khu sinh thái Suối Giàng nằm trên dãy Phan Xi Păng hùng vĩ là quê hương thủy
tổ của loài chè với những cây chè hàng trăm năm tuổi. Quý khách sẽ được chiêm ngưỡng những
đồi chè bạt ngàn và thưởng thức hương vị của chè San Tuyết Suối Giàng.
Tạm gác lại hương vị quyến rũ của chè San Tuyết trên đôi môi, quý khách tiếp tục khởi hành đến
thăm và đắm mình trong làn nước xanh trong của dòng suối nước nóng tại bản Hốc. Những căng
thẳng mệt mỏi dường như tan biến và thay vào đó là một cảm giác thật êm dịu, thoải mái.
Sau đó nếu còn thời gian, quý khách sẽ có dịp đi cánh đồng Mƣờng Lò để hít thở mùa lúa chín
thơm ngát giữa khung cảnh núi rừng bao la.
Đến Nghĩa Lộ nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi, dùng bữa tối. Tự do dạo chơi và hát karaoke (chi
phí tự túc, giá rất rẻ).
NGÀY 2 : NGHĨA LỘ - TÚ LỆ - MÙ CANG CHẢI (Ăn sáng/ trƣa/ tối bao gồm)

Sáng: Sau khi ăn sáng tại khách sạn, xe sẽ đưa Quý khách đi Mù Cang Chải. Trên đường đi đoàn
sẽ dừng chân thăm quan Tú Lệ. Tú Lệ có thể ví như một cô gái miền sơn cước vô cùng xinh đẹp.
Đẹp ngay từ dốc ba tầng nơi bắt đầu địa giới của vùng, cao ngất trời mây bên vách đá chênh vênh,
núi rừng hoang dại và đầy vẻ kiêu kỳ bí ẩn. Đẹp từ những mảnh ruộng nằm lẻ loi trên sườn núi đá,
những ngôi nhà nhỏ bằng gỗ cheo leo thoáng ẩn thoáng hiện giữa đỉnh trời.
Đẹp nhất là những cánh đồng lúa mê mải được ôm trọn bởi ba dãy núi Khau Phạ, Khau Song và
Khau Thán, nơi ấy còn có một dòng suối mênh mang uốn lượn chảy ngang. Cái thú vị tiếp theo đó
là cảnh sắc mỗi mùa một nét gợi cảm riêng biệt, thú vị và không bao giờ gây nhàm chán.
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Quý khách nghỉ ngơi ăn trưa.
Chiều: Tiếp tục chuyến hành trình với một số lựa chọn trên tuyến đường mà Quý khách không nên

Mu Cang Chai Ecolodge 3*– Bungalow
https://mucangchaiecolodge.com

bỏ qua:
- Ruộng bậc thang Chế Cu Nha - nơi đây có nếp sống đặc trưng của người H’Mông. Những cô gái
H’Mông, đầu quấn khăn, da trắng nõn nà sẽ có thể níu giữ chân ai lại chăng.
- Ruộng bậc thang Chế Xù Phình, La Pán Tẩn – danh thắng du lịch quốc gia.
- Đồi thông vi vu gió ngàn là sự lãng mạn của đôi lứa yêu nhau.
Tối: Đến Mù Cang Chải nhận phòng khách sạn, nghỉ ngơi, ăn tối.
Nghỉ đêm tại khách sạn.

NGÀY 3: MÙ CANG CHẢI – SAPA (Ăn sáng/ trƣa/ tối bao gồm)
Sáng: Sáng sớm dậy ngắm bình minh, ăn sáng và thưởng thức không khí trong lành vùng cao Đông
Bắc.

Sapa Nomadtrails Boutique 3*– Deluxe
www.nomadtrailsboutiquehotel.com

Đoàn lên xe khởi hành đi Sapa. Trên đường đi đoàn sẽ dừng chân ngắm cảnh đèo Ô Quy Hồ Được mệnh danh là con đèo hùng vĩ bậc nhất ở miền Bắc với chiều dài gần 50 km nối liền hai tỉnh
Lào Cai và Lai Châu.
Trưa: Tới Sapa. Đoàn ăn trưa tại Nhà hàng. Sau đó về Khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi.
Chiều: Đoàn khởi hành đi thăm Hàm Rồng. Quý khách khám phá khu du lịch núi Hàm Rồng thăm
vườn lan Đông Dương, Trung Hoa trà quán, Cổng trời 1, Cổng trời 2, Hòn Con Cóc… ngắm toàn
cảnh thị trấn Sapa từ trên cao và chụp những bức ảnh kỷ niệm. #Quay về trung tâm tự do thăm
quan Nhà thờ đá cổ kính, mua sắm tại Chợ Sapa, mua hàng thổ cẩm của người H’mong, người
Dzao.
Tối: Đoàn ăn tối tại nhà hàng.
Ngủ đêm tại Sapa.
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NGÀY 4: SAPA – BẢN CÁT CÁT – RUỘNG BẬC THANG (Ăn sáng/ trƣa/ tối bao gồm)
Sau bữa sáng, HDV đưa đoàn đến bản Cát Cát của người H’mong, bắt đầu hành trình khám phá
bản làng, thăm và tìm hiểu những phong tục tập quán sinh hoạt kỳ thú, đơn sơ đến bình dị của
những người dân tộc thiểu số. Sau đó, đoàn thăm thác Cát Cát và thuỷ điện do người Pháp xây

Sapa Nomadtrails Boutique 3*– Deluxe
www.nomadtrailsboutiquehotel.com

dựng đầu thế kỷ XX.
11:00: Đoàn trở về Khách sạn làm thủ tục trả phòng. Hướng dẫn viên đưa đoàn đi ăn trưa tại nhà
hang.
Chiều: Quý Khách có cơ hội chiêm ngưỡng cánh đồng ruộng bậc thang tuyệt đẹp tại Sa Pa mùa lúa
chính. Ruộng bậc thang Sa Pa được tạp chí du lịch danh tiếng Travel and Leisure ( Mỹ ) bình chọn
là 1 trong 7 ruộng bậc thang kỳ vỹ và đẹp nhất thế giới.
Tối: Đoàn ăn tối tại nhà hàng.
Ngủ đêm tại Sapa.
NGÀY 5: SAPA – HÀ NỘI (Ăn sáng/ trƣa bao gồm)

Sáng: Quý Khách dùng bữa sáng tại nhà hàng. Hướng dẫn viên đưa quý Khách đi mua sắm tại Sa
Pa trước khi lên xe khởi hành về Hà Nội. Trên đường về, đòan ghé thăm đền thờ Ông Hoàng Bảy,
hay còn gọi là đền Bảo Hà - một di tích được xây trên ngọn núi Cấm thuộc xã Bảo Hà (Bảo Yên,
Lào Cai) - nổi tiếng với những câu chuyện linh thiêng
Trưa: Đoàn ăn trưa tại nhà hàng trước khi tiếp tục hành trình về Hà Nội.
19h30: Đoàn về tới Hà Nội. Kết thúc chương trình Tây Bắc 5 ngày 4 đêm. Hướng dẫn viên chia tay
đoàn và hẹn gặp lại quý Khách trong hành trình tiếp theo.

KẾT THÚC HÀNH TRÌNH!
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GIÁ TOUR RIÊNG ( Đơn vị tính : VNĐ/ khách) – Không bao gồm vé máy bay
Chú ý: Nếu Quý khách mong muốn, chúng tôi có thể kiểm tra và đặt vé máy báy giúp Quý khách ( Không tính phí), Quý khách tự thanh
toán vé máy bay

Nhóm 6 khách

5.832.000 VNĐ

Nhóm 8 khách

5.222.000 VNĐ

Nhóm 10 khách

5.147.000 VNĐ

Nhóm 12 khách

4.838.000 VNĐ

Nhóm 14 khách

4.617.000 VNĐ

Phụ thu phòng 1
ngƣời

+ 1.734.000 VND/ phòng

GIÁ BAO GỒM:



Giá tour bao gồm là bao gồm tất cả các dịch vụ được ghi trong chương trinh chi tiết mà Công Ty Du Lịch Nhật Ký đã ký hợp đồng với Quý khách.



Vận chuyển: Xe máy lạnh 16 chỗ (nhóm từ 04 – 08 khách) ; xe máy lạnh 29 chỗ (nhóm từ 10 – 14 khách) phục vụ suốt chương trình.



Khách sạn: tiêu chuẩn 02 khách/phòng và homestay theo chương trình chi tiết.



Ăn uống theo chương trình chi tiết (Ăn sáng / trưa / tối).



Vé tham quan các điểm du lịch theo chương trình.
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Hướng dẫn viên tiếng Việt: Phục vụ nhiệt tình, tận tâm, chu đáo.



Bảo hiểm: Du lịch trọn tour, mức bồi thường tối đa 10.000.000 VND/trường hợp.



Khăn lạnh

Nước suối ( 2 chai 500ml/khách/ngày).

GIÁ KHÔNG BAO GỒM:


Những gì không bao gồm trong phần giá bao gồm.



Vé cáp treo Fansipan.



Vé máy bay



Đồ uống



Phụ thu phòng đơn.



Tiền tips cho HDV và Tài xế.



Thuế VAT

vui chơi giải trí cá nhân và các chi phí khác ngoài chương trình.

ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN
I)

Đặt cọc 30% tổng giá sẽ được thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng hoặc thẻ tín dụng khi đặt dịch vụ và toàn bộ tiền vé may bay nếu có

II) Số còn lại 70% Khách hàng phải thanh toán 10 ngày trước khi chuyến đi khởi hành ( Đối với các dịch vụ ngày thường ) và 25 ngày đối với các Dịch vụ
vào ngày Lễ, Tết mà không cần nhắc nhở từ Du Lịch Nhật Ký. Nếu không, Du Lịch Nhật Ký có quyền hủy bỏ chuyến đi và giữ lại toàn bộ số tiền mà
Khách hàng đã đặt cọc.
- Trong trường hợp số ngày đăng ký ít hơn 10 ngày ( Dịch vụ thường ngày) và 25 ngày với (dịch vụ nhày Lễ, Tết) trước khi đi hoặc khi bắt đầu chương trình, Quý
khách phải thanh toán toàn bộ 100% giá của chuyến đi.
Phí ngân hàng liên quan đến thanh toán do khách hàng chịu trách nhiệm
ĐIỀU KHOẢN HỦY TOUR
Trong trường hợp hủy chuyến đi, khách hàng phải chịu các khoản phạt tương ứng với:
I)

10% tổng giá trị của chuyến đi ngay sau khi ký kết và đặt cọc và 100% vé máy bay nếu có.

II) 20% tổng giá của chuyến đi, nếu việc hủy bỏ trong khoảng thời gian bằng hoặc hơn 30 ngày trước khi bắt đầu chuyến đi và 100 % vé máy bay nếu có.
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III) 30% tổng chi phí của chuyến đi, nếu việc hủy bỏ trong khoảng thời gian từ 10 đến 30 ngày trước khi bắt đầu chuyến đi và 100 % vé máy bay nếu có.
IV) 50% tổng chi phí của chuyến đi, nếu việc hủy bỏ trong khoảng thời gian từ 7 đến 10 ngày trước khi bắt đầu chuyến đi và 100 % vé máy bay nếu có.
V) 70% tổng chi phí của chuyến đi, nếu việc hủy bỏ trong thời gian từ 72 giờ đến 6 ngày trước khi bắt đầu chuyến đi và 100 % vé máy bay nếu có.
VI) 100% tổng chi phí của chuyến đi, nếu việc hủy trong khoảng thời gian dưới 72 giờ trước khi bắt đầu chuyến đi và 100 % vé máy bay nếu có.

Lưu ý: Quy tắc này không áp dụng cho các trường hợp đặt vé máy bay quốc tế và các dịch vụ khác được đặt trong điều kiện đặc biệt (sẽ được thông báo cho
khách hàng khi hợp đồng cung cấp dịch vụ được ký kết), việc hủy bỏ sẽ kéo theo các chi phí đã thương lượng và thỏa thuận theo các điều kiện của các nhà cung
cấp.
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