
 
 

 

TOUR DU LỊCH TẾT 2020 

HÀ NỘI – ĐỀN THÁC BỜ – THUNG NAI – MAI CHÂU 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
Thời gian: 2 ngày 1 đêm 

Khởi hành: Mùng 02, 04, 08 & 15 Tháng Giêng 

Phương tiện: Xe ôtô 

 

I. CHƯƠNG TRÌNH TOUR: 

   

 

 
     

 

Sáng (06h30 – 07h00) Xe và hướng dẫn viên (HDV) Vietnam Booking đón quý khách tại Nhà Hát Lớn và Big C Thăng 

Long. Quý khách lên xe khởi hành đi Thung Nai – Hòa Bình, bắt đầu tour du lịch Tết 2020. 

Đoàn giao lưu trên xe cùng HDV và nhận phong bao mừng tuổi đầu năm từ Vietnam Booking. Quý khách dừng chân nghỉ 

ngơi và ăn sáng tại thị trấn Xuân Mai (chi phí tự túc). 

Đến Thung Nai quý khách xuống thuyền tại bến Thung Nai. Thuyền đưa đoàn đi:  

 Thăm quan ngắm cảnh lòng hồ, vãn cảnh núi non hùng vĩ, nên thơ, cảnh quan hữu tình, tận hưởng trọn vẹn làn 

nước trong xanh, không khí trong lành giữa lòng hồ của vùng sơn cước, ngắm đảo nhỏ ẩn hiện trên mặt nước 

cùng những màn sương mỏng như lớp áo đầy mê hoặc. 

 Đền Thác Bờ, cầu cho gia đình may mắn an lành quanh năm. Đền Thác Bờ là nơi thờ bà chúa Thác Bờ là Đinh 

Thị Vân người dân tộc Mường và một bà người dân tộc Dao ở Vầy Nưa lo liệu quân lương, thuyền mản. 

Trưa:  Đoàn dùng bữa trưa & nghỉ ngơi tại nhà hàng Cối Xay Gió. 

Chiều: Xe đưa quý khách về bến Thung Nai. Quý khách lên xe khởi hành đi Bản Lác – Mai Châu. 

Trên đường đến Mai Châu, đoàn dừng chân: 

 Chụp hình check in tại Mỏm Đá Trắng 

 Ngắm toàn cảnh Mai Châu và cung đường quốc lộ 6 huyền thoại mà đoàn quân Tây Tiến trong bài thơ Tây Tiến 

của nhà thơ Quang Dũng đã hành quân qua đây.

NGÀY 01 | HÀ NỘI – ĐỀN THÁC BỜ - MAI CHÂU – GIAO LỬA LỬA TRẠI (ĂN 03 BỮA) 

https://www.vietnambooking.com/du-lich/tour-du-lich/du-lich-tet.html


 
 

 

 

Có thể thưởng thức các món ăn dân dã đậm chất vùng cao Tây Bắc như: cơm lam, ngô khoai nướng, thịt lợn bản nướng 

xiên…(chi phí tự túc). 

Đoàn đến Mai Châu, quý khách nhận sàn nghỉ ngơi, tham gia chương trình khám phá thung lũng Mai Châu bằng xe đạp: 

 Thăm những ngôi nhà sàn nhỏ xinh của người Thái để tìm hiểu những nét văn hóa, phong tục tập quán độc 

đáo của họ. 

 Ghé thăm gian hàng thổ cẩm, cùng học cách dệt thổ cẩm của người Thái, quý khách cũng có thể mua cho mình 

những món quà đặc biệt này làm kỷ niệm hay quà tặng cho người thân. 

Tối:  Đoàn dùng bữa tối tại nhà sàn. Sau đó quý khách tập trung tại sân vận động Bản Lác 2 để tham gia chương trình 

giao lưu văn nghệ vùng cao Tây Bắc. 

Quý khách được hòa mình vào những âm thanh du dương những điệu khèn, điệu múa xòe của đồng bào dân tộc Thái tại 

nơi đây. Cùng nắm tay nhau nhảy sạp bên đống lửa trại bập bùng giữa đại ngàn Tây Bắc hùng vĩ, cùng uống rượu cần, 

thưởng thức ngô khoai nướng…Nghỉ đêm tại nhà sàn. 

 

 

 

   
Sáng: Quý khách thức dậy, đón ánh bình minh, tận hưởng những phút giây yên bình. 

Đoàn dùng bữa sáng tại nhà sàn. Sau đó, HDV đưa quý khách thăm Khu chợ địa phương trong thị trấn Mai Châu trải 

nghiệm văn hóa của đồng bào dân tộc qua phiên chợ truyền thống, mua sắm đồ nông sản. 

Đến giờ hẹn, đoàn tập trung tại nhà sàn, HDV đưa quý khách ra bờ suối để trải nghiệm cảm giác vô cùng mới lạ đó là 

“đua bè mảng”. Lập team và chiến đấu cùng bạn bè… 

10h30 Quý khách có mặt tại nhà hàng, tiếp tục tham gia một trải nghiệm thú vị đó là tham gia “Cuộc thi nấu cơm lam”. 

Đoàn sẽ được trải nghiệm cảm giác chuẩn bị và nấu 1 ống cơm lam là như thế nào. 

Trưa: Quý khách dùng bữa trưa tại nhà sàn, với thực đơn đặc sản Mai Châu và tất nhiên không thể thiếu những ống cơm 

lam nóng hổi vừa ra lò. 

Chiều: Đoàn trả phòng & tạm biệt Mai Châu – mùa em hương nếp xôi. Quý khách lên xe khởi hành về Hà Nội. 

Tối: Đến Hà Nội, xe đưa quý khách về lại điểm hẹn. Kết thúc chương trình tour du lịch Tết 2020 Hà Nội – Đền Thác Bờ 

– Thung Nai – Mai Châu 2 ngày 1 đêm. Chào tạm biệt & hẹn gặp lại quý khách vào những tour du lịch tiếp theo. 

LƯU Ý: Thứ tự và chi tiết trong chương trình có thể thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế, nhưng vẫn đảm bảo đủ 

điểm đến tham quan! 

 

 

 

 

 

NGÀY 02 | BẢN SẮC VĂN HÓA MAI CHÂU – HÀ NỘI ( ĂN SÁNG, TRƯA ) 

https://www.vietnambooking.com/du-lich


 
 

 

 

 

II. GIÁ TOUR: 

Khởi hành Giá tour 

 
Người lớn 

(10 tuổi trở lên) 
Trẻ em 

(5-10 tuổi) 

Em bé 
(Dưới 2 tuổi) 

Tết Âm Lịch 2020: 
Mùng 02, 04, 08 & 15 tháng giêng 

1.550.000 VND 1.420.000 VND Miễn phí 

 

*Giá Tour bao gồm: 

 Xe vận chuyển tốt đời mới đón - tiễn và phục vụ theo chương trình (16, 29, 35, 45 chỗ tùy theo số lượng khách 

của mỗi tour). 

 Bữa Ăn: 

o Ăn sáng: 1 bữa ăn sáng tại Mai Châu. 

o Ăn chính: 02 bữa ăn chính với tiêu chuẩn 120.000 vnđ/suất + 01 bữa ăn chính với tiêu chuẩn 150.000 

VND/KHÁCH (trong bữa ăn có 

 Lưu trú: 

o Nhà sàn tập thể với chăn, ga, gối, đệm gọn gàn và sạch sẽ. 

 Vé thắng cảnh các điểm có trong chương trình. 

 Xe đạp tham quan bản. 

 Xe điện thăm quan chợ địa phương. 

 Chi phí tổ chức các trò chơi: đua bè mảng + nấu cơm lam. 

 Đội văn nghệ người Thái + rượu cần. 

 Âm thanh + ánh sáng + lửa trại. 

 Hướng dẫn viên tiếng Việt phục vụ tận tình. 

 Phục vụ 02 nước 0.5l/khách /ngày. 

 Bảo hiểm du lịch. 

 

*Giá Tour không bao gồm: 

 Chi phí ăn sáng ngày đầu tiên. 

 Vui chơi giải trí  cá nhân, và các chi phí ăn uống ngoài chương trình. 

 Tiền típ cho hướng dẫn viên và tài xế. 

 Hóa đơn giá trị gia tăng (VAT). Nếu quý khách có nhu cầu xuất hóa đơn, công ty du lịch sẽ phụ thu thêm 10% 

trên giá tour. 

 Lưu ý: Giá trẻ em chỉ áp dụng khi số lượng trẻ em không chiếm đến 10% số lượng cả đoàn khách 

 

*Phụ thu phòng đơn:  

 Ở nhà sàn tập thể: không phụ thu. 

 Ở phòng riêng: phụ thu 200.000 VND/KHÁCH/TOUR 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

III. QUY ĐỊNH: 

*Quy trình đăng ký Tour: 

- Đợt 01: Quý khách thanh toán 70% giá trị của tour ngay khi đăng kí mua tour. 

- Đợt 02: Quý khách thanh toán 30% giá trị của tour trước lịch khởi hành 03 ngày. 

*Lưu ý: Đối với những tour quý khách đăng kí sát lịch khởi hành từ 03 cho đến 05 ngày, quý khách vui lòng thanh toán 

100% giá trị của tour. 

 

*Điều kiện hủy Tour: 

Trường hợp hủy bỏ dịch vụ từ Vietnam Booking: 

Nếu Vietnam Booking không thực hiện được chuyến du lịch/ dịch vụ, công ty phải báo ngay cho khách hàng biết và thanh 

toán lại cho khách hàng toàn bộ số tiền mà khách hàng đã đóng trong vòng 3 ngày kể từ lúc chính thức thông báo hủy 

chuyến đi/ dịch vụ du lịch bằng hình thức tiền mặt hoặc chuyển khoản. 

 

Trường hợp hủy bỏ dịch vụ từ Quý khách hàng: 

Trong trường hợp không thể tiếp tục sử dụng dịch vụ/ tour, Quý khách phải thông báo cho Công ty bằng văn bản hoặc 

email (Không giải quyết các trường hợp liên hệ chuyển/ hủy tour qua điện thoại). Đồng thời Quý khách vui lòng mang 

Biên bản đăng ký tour/ dịch vụ & biên lai đóng tiền đến văn phòng Vietnam Booking để làm thủ tục hủy/ chuyển tour. 

Các trường hợp chuyển/ đổi dịch vụ/ tour: Cty sẽ căn cứ xem xét tình hình thực tế để tính phí và có mức hỗ trợ Quý khách 

hàng thỏa đáng. 



 
 

 

Trường hợp hủy dịch vụ/ tour: Quý khách phải chịu chi phí hủy tour/ dịch vụ theo quy định của Vietnam Booking và toàn 

bộ phí ngân hàng cho việc thanh toán trực tuyến. 

 

Phí hủy được quy định như sau: 

 Ngay sau khi đặt cọc hoặc thanh toán hoặc trước 15 ngày: phí hủy 30% tiền tour. 

 Hủy 10 ngày trước ngày khởi hành: phí hủy 50% tiền tour. 

 Hủy 07 ngày trước ngày khởi hành: phí hủy 70% tiền tour 

 Hủy  05 ngày trước ngày khởi hành: phí hủy 100% tiền tour . 

 Trường hợp quý khách đến trễ giờ khởi hành được tính là hủy 5 ngày trước ngày khởi hành. 

 Việc huỷ bỏ chuyến đi phải được thông báo trực tiếp với Công ty hoặc qua fax, email, tin nhắn và phải được Công 

ty xác nhận. Việc huỷ bỏ bằng điện thoại không được chấp nhận. 

 Các ngày đặt cọc, thanh toán, huỷ và dời tour: không tính thứ 07, Chủ Nhật. 

 

Những Lưu ý khác: 

 Ngày khởi hành, Quý khách vui lòng tập trung tại điểm đón theo quy định. 

 Chúng tôi không chịu trách nhiệm khi Quý khách đến trễ. 

 Quý khách phải mang theo: giấy tờ tùy thân hợp pháp (CMTND hoặc Passport). 

 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. 

 Qui định nhận & trả phòng tại các khách sạn/resort: nhận phòng sau 14h và trả phòng trước 12h. 

 

 

 

Trong những trường hợp khách quan như : khủng bố, thiên tai…hoặc do có sự cố, có sự thay đổi lịch trình của 

các phương tiện vận chuyển công cộng như : máy bay, tàu hỏa…thì Vietnam Booking sẽ giữ quyền thay đổi lộ 

trình bất cứ lúc nào vì sự thuận tiện, an toàn cho khách hàng và sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường những 

thiệt hại phát sinh. 

 

 


