
 

 

 

Chương trình du lịch 

CARAVAN TÂY BẮC MÙA HOA BAN 
Thời gian: 4 ngày 3 đêm / Phương tiện: Xe ô tô tự lái / Khởi hành: 19/03/2021 

 

 

 

 

 

 

 

Điểm nổi bật: 

 Thăm thú Mù Cang Chải: đèo Khau Phạ, thung lũng Tú Lệ, bản Lìm Mông...  

 Khám phá Điện Biên: Hầm tướng De Castries, Đồi A1, Tượng đài chiến thắng Điện Biên 

Phủ...  

 Tham quan Sơn La: Nhà tù Sơn La, cây đào Tô Hiệu...  

 Săn mây Tà Xùa, chinh phục sống lưng khủng long. 

 Hướng dẫn viên thông thạo địa hình, xe chốt đầu và cuối đoàn, xe dẫn đường cùng các 

trang thiết bị cho từng xe để dễ dàng liên lạc với nhau. 

 Ekip Media chuyên nghiệp với những thiết bị hiện đại nhất. 

 

NGÀY 1: HÀ NỘI – NGHĨA LỘ –  MÙ CANG CHẢI    (ĂN SÁNG/TRƯA/TỐI) 

06h00: Các xe tham gia và thành viên tham gia đoàn Caravan Mùa Hoa Ban Tây Bắc tập trung 

tại trung tâm điều hành Caravan gặp mặt, điểm danh, sắp xếp phương tiện cũng như bàn giao các 

phương tiện kĩ thuật bộ đàm, đồ ăn uống, banner… 

06h30: Trưởng đoàn và chuyên viên hướng dẫn các xe xuất phát khởi hành theo quốc lộ 32 đi 

Mù Cang Chải – huyện miền núi của tỉnh Yên Bái (quãng đường khoảng hơn 7h). 

11h30: Đến Nghĩa Lộ, đoàn dùng bữa trưa tại nhà hàng địa phương, tranh thủ nghỉ trưa 30 phút 

trước khi tiếp tục đổ đèo.  

13h30: Xe đưa quý khách đi Mù Cang Chải, trên đường dừng chụp ảnh tại: 

 Đèo Khau Phạ: Được mệnh danh là một trong Tứ Đại Đỉnh Đèo của Miền Bắc.  



 

 

 Tham quan cánh đồng Mường Lò, thung lũng Tú Lệ, bản Lìm Mông Cao Phạ, cánh 

đồng La Pán Tẩn. 

16h00: Đến Mù Cang Chải, quý khách dừng chụp ảnh ruộng bậc thang tại Chế Cu Nha, nhận 

phòng homestay/bungalow, nghỉ ngơi, tự do khám phá và thưởng thức văn hóa ẩm thực của đồng 

bào dân tộc tại Mù Cang Chải. 

19h00: Đoàn ăn tối tại nhà hàng Mù Cang chải Ecolodge 4 sao. 

NGÀY 2: MÙ CANG CHẢI – THAN UYÊN – TUẦN GIÁO – ĐIỆN BIÊN (ĂN 

SÁNG/TRƯA/TỐI) 

06h30: Quý khách dùng bữa sáng tại khách sạn.  

07h30: Xe đưa đoàn khởi hành đến Than Uyên khám phá đồi chè tuyệt đẹp, đặc trưng của vùng 

đất Lai Châu. 

Trưa: Quý khách di chuyển đến Tuần Giáo ăn trưa, ghé thăm quan và chụp ảnh tại cầu Pá Uôn 

và hồ chứa nước thủy điện Sơn La.  

15h30: Đoàn tiếp tục đến Điện Biên, nhận phòng khách sạn. 

Chiều: Đoàn tham quan các địa điểm du lịch Tây Bắc nổi tiếng như: 

 Hầm tướng De Castries: Căn cứ tư lệnh của tướng De Castries nằm ở trung tâm của khu 

trại tập trung của Điện Biên Phủ ở giữa khu vực Mường Thanh. 

 Đồi A1: Từng là cứ điểm quan trọng bậc nhất trong tập đoàn cứ điểm của thực dân Pháp 

ở Điện Biên Phủ, hiện nơi đây vẫn còn những chứng tích của chiến tranh như đường hầm, 

chiếc xe tăng, hố bộc phá… 

 Cầu Mường Thanh: Cây cầu dã chiến bắc qua sông Nậm Rốm, do người Pháp xây dựng 

cuối cùng lại trở thành phương tiện đưa đường cho bộ đội ta tiến công, cắm lá cờ Quyết 

chiến quyết thắng lên nóc hầm tướng De Castries. 

 Tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ: Tượng đài để kỷ niệm sự kiện trận Điện Biên 

Phủ năm 1954 – là tượng đài bằng đồng lớn nhất Việt Nam hiện nay. 

Tối: Quý khách ăn tối tại nhà hàng. 

Đoàn nghỉ đêm tại khách sạn Mường Thanh Điện Biên Phủ 4 sao. 



 

 

NGÀY 3: ĐIỆN BIÊN PHỦ – DI TÍCH MƯỜNG PHĂNG – TÀ XÙA (ĂN 

SÁNG/TRƯA/TỐI) 

06h30: Quý khách ăn sáng, trả phòng. 

07h30: Xe đưa đoàn vượt đèo Pha Đin huyền thoại về Sơn La. Trên đường đi đoàn ghé thăm: 

 Khu di tích Mường Phăng: Quý khách thăm đại bản doanh của Quân Đội Nhân Dân 

Việt Nam do đại tướng Hoàng Văn Thái tổng chỉ huy. 

Trưa: Tiếp tục chương trình tour du lịch miền Bắc, đoàn ghé ăn trưa tại nhà hàng đặc sản Tây 

Bắc. 

Chiều: Đoàn tham quan: 

 Nhà tù Sơn La: Nhà tù là minh chứng của một thời kỳ lịch sử đấu tranh cách mạng, nơi 

người cộng sản bị cô lập giữa chốn lao tù khổ sai, nhưng vẫn hướng về Ðảng, tổ chức các 

hoạt động bí mật.  

 Cây Đào Tô Hiệu: Nằm trên đỉnh đồi Khau Cả, bên tường xà lim năm xưa của nhà tù 

Sơn La có một gốc đào mang tên một chiến sỹ Cộng sản – Tô Hiệu. 

Khởi hành lên thị trấn Bắc Yên đến với Tà Xùa, đoàn nhận phòng bungalow trên đỉnh Tà Xùa. 

Tối: Quý khách ăn tối và giao lưu văn nghệ với đồng bào dân tộc tại Tà Xùa Hills bungalow 4 

sao.  

NGÀY 4: SĂN MÂY TÀ XÙA – KHÁM PHÁ SỐNG LƯNG KHỦNG LONG – HÀ NỘI 

(ĂN SÁNG/TRƯA) 

Sáng: Quý khách dùng điểm tâm sáng. 

Đoàn đi trải nghiệm hành trình săn mây Tà Xùa, một trong nhiều cuộc rượt đuổi độc đáo và 

không dễ để may mắn bắt gặp và săn được. Con đường mòn nhỏ trên đỉnh núi cao hơn 2.800m, 

hai bên là sườn dốc đứng, hình dáng tựa sống lưng của một con khủng long. Quý khách chinh 

phục sống lưng khủng long và tận hưởng không gian thiên nhiên rộng lớn của núi rừng, trời 

mây. 

 



 

 

Trưa: Đoàn ăn trưa tại thị trấn Bắc Yên và nghỉ ngơi. 

Chiều: Xe đưa đoàn về Hà Nội. 

18h30: Đoàn về đến Hà Nội, kết thúc chương trình tour vòng cung Tây Bắc 4 ngày 3 đêm. 

HDV Vietnam Booking chia tay đoàn và hẹn gặp lại Quý khách trong các tour du lịch giá rẻ tiếp 

theo. 

KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH CÓ MỘT CHUYẾN THAM QUAN Ý NGHĨA! 

 Thứ tự các điểm tham quan có thể thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế nhưng 

vẫn đảm bảo thực hiện đầy đủ nội dung chương trình. 

 Quy định của khách sạn: Giờ nhận phòng 14h00 – 15h00. Giờ trả phòng 12h00. 

 (Nếu quý khách đến sớm, khách sạn sẽ bố trí cho nhận phòng trong trường hợp có 

phòng trống. Trường hợp chưa có phòng, quý khách vui lòng dùng nước mát trong 

thời gian chờ đợi) 

Giá tour bao gồm: 

● Vận chuyển:  

o Xe ô tô tự lái, nếu quý khách tự mang theo xe sẽ được khấu trừ chi phí trong tour.  

o 1 xe dẫn đoàn cùng lái xe chuyên nghiệp, thông thạo cung đường. 

o 1 xe chốt đoàn cùng lái xe chuyên nghiệp, thông thạo cung đường (với đoàn xe từ 

5 xe trở lên, chưa tính xe dẫn và xe chốt đoàn). 

o Xe Libero hỗ trợ trong trường hợp xe hỏng (với đoàn từ 15 xe trở lên, chưa tính 

xe dẫn và xe chốt đoàn). 

● Lưu trú: Khách sạn 4-5* hoặc Bungalow cao cấp nhất khu vực, đầy đủ tiện nghi, ở 2 

người/ phòng. Nếu đoàn lẻ nam/nữ sẽ ở phòng 3 người (kê thêm giường phụ). 

● Ăn uống: 

o 07 bữa ăn chính: Thực đơn phong phú tiêu chuẩn 170.000đ/1 suất. 

o 04 bữa sáng: Tô/ly tại nhà hàng hoặc khách sạn tiêu chuẩn 150.000đ/suất. 

● Hướng dẫn viên phục vụ nhiệt tình, thành thạo, chu đáo xuyên suốt tuyến du lịch. 

● 2 nhân viên phụ trách ghi lại hình ảnh cho chuyến đi. 

Không bao gồm: 



 

 

 Vé tham quan các điểm trong chương trình. 

 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. 

 Đồ uống trong các bữa ăn khách sạn và các chi phí cá nhân khác. 

 Chi phí tham quan ngoài chương trình và những khoản không có trong phần bao gồm. 

 Phụ thu phòng đơn. 

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

● Trẻ em từ 00 đến 09 tuổi tính theo % giá tour.  

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

Quý khách cần lưu ý: 

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

● Trẻ em dưới 14 tuổi có thể sử dụng giấy khai sinh bản sao hoặc thẻ căn cước. 

● Trẻ em từ 14 tuổi trở lên phải có Thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu 

● Quý khách nên mang theo: thuốc chống côn trùng, thuốc cảm sốt thông thường hoặc các 

thuốc đã được kê đơn riêng theo chỉ định của bác sĩ. 

● 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. 

Quy định 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 

● 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 05 ngày trước ngày khởi 

hành. 

● Giai đoạn Lễ/Tết: không hoàn, không hủy, không đổi. 

 

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. 

Đến ngày hẹn thanh toán 100% giá trị tour, nếu quý khách không thực hiện thanh toán đúng hạn 

và đúng số tiền, xem như quý khách tự ý hủy tour và mất hết số tiền đặt cọc giữ chỗ. 

 (*) 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. 

 


