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DU LỊCH NẮNG MỚI SÀI GÒN
81/23 Hoàng Hoa Thám, P.6, Q.Bình Thạnh, TPHCM

Hotline: 0934 040 332
Email: dlnangmoi@gmail.com - Website: www.dulichnangmoi.com

Tour du lịch Hà Giang Mùa Hoa Tam Giác Mạch
Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm

Mã Tour: TN-2445 - Khởi hành: Hằng tháng

CHƯƠNG TRÌNH TOUR

Tour du lịch Hà Giang - Mùa Hoa Tam Giác Mạch: Hà Giang - mảnh đất địa đầu Tổ quốc Việt Nam với
khí hậu quanh năm mát mẻ, không khí trong lành là địa chỉ du lịch hấp dẫn đối với du khách. Đến Hà
Giang, các bạn sẽ được chiêm ngưỡng nhiều thắng cảnh hùng vĩ, ngoạn mục như cao nguyên Đồng Văn,
núi đôi Quản Bạ, dinh vua Mèo, đèo Mã Pí Lèng, cột cờ Lũng Cú, cùng nhiều ghềnh thác, hang động kỳ thú
sẽ mang lại cho bạn trải nghiệm tuyệt vời. Cứ đến khoảng giữa tháng 10 sang tháng 11 mỗi năm, cộng
đồng yêu du lịch lại lên kế hoạch đi "săn" loài hoa này. Hà Giang luôn là điểm dừng chân được nhiều người
lựa chọn. Với hành trình 3 ngày 2 đêm quý khách có thể trọn vẹn tận hưởng một bầu không khí lạnh của
tiết trời Tây Bắc cùng với đó những cảnh sinh hoạt dân dã của vùng sơn cước sẽ làm quý khách đầy ấn
tượng trong hành trình khám phá Du Lịch Miền Bắc lần này.

ĐIỂM NỔI BẬT TRONG CHƯƠNG TRÌNH CỦA DU LỊCH NẮNG MỚI.

1 - Ghé thăm Quản Bạ, được chiêm ngưỡng, được nghe kể về truyền thuyết Núi Đôi Cô Tiên - “tác phẩm
nghệ thuật” của tạo hóa ban tặng cho vùng đất này.

2 - Đến với Cao nguyên đá Đồng Văn nổi tiếng, thăm quan Nhà của Pao trong bối cảnh của những thước
phim nổi tiếng “Chuyện của Pao” vang tiếng một thời.

3 - Thăm quan Dinh thự vua Mèo Vương Chính Đức với kiến trúc độc đáo và những câu chuyện đặc sắc liên
quan.

4 - Đặt chân đến Lũng Cú, bồi hồi, xúc động khi được chạm tay vào lá cờ nơi địa đầu Tổ Quốc thân yêu.

5 - Chinh phục Mã Pì Lèng - Nơi được mệnh danh là đệ nhất hùng quan, một trong tứ đại đỉnh đèo, "vua
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đèo" Việt Nam nổi tiếng.

6 - Về với phố cổ Đồng Văn cổ kính, xinh đẹp; tham gia chợ phiên Đồng Văn mang đậm nét văn hóa đặc
sắc của đồng bào các dân tộc vùng cao nơi đây.

7- Du thuyền trên Dòng xanh Nho Quế, khám phá Hẻm Tu Sản nổi tiếng.

NGÀY 01: HÀ NỘI - VIẾNG NGHĨA TRANG VỊ XUYÊN - QUẢN BẠ - YÊN MINH

Đón khách tại Sài Gòn - quý khách bay ra trước 1 đêm để khởi hành.

Sáng: 05h30: Xe và hướng dẫn viên đón Quý khách tại Nhà Hát Lớn Hà Nội khởi hành đi Hà Giang. Trên
đường đi xe dừng nghỉ cho Quý khách dùng bữa sáng dọc đường (chi phí tự túc). Qua huyện Vị Xuyên, Quý
khách ghé vào thăm, thành kính dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ Vị Xuyên. Sau đó tiếp tục hành trình.

12h30: Quý khách nghỉ dùng bữa trưa tại thành phố Hà Giang.

Chiều: 13h45: Quý khách lên xe đi Yên Minh. Trên đường đi đoàn chinh phục và ngắm dốc Bắc Xum dài
7km, đứng từ trên đỉnh núi ngắm toàn cảnh cung đường của Dốc vô cũng kỳ vỹ. Ngang qua Quản Bạ, Quý
khách có dịp chiêm ngưỡng Núi Đôi Cô Tiên - “Tác phẩm nghệ thuật” của tạo hoá ban tặng cho vùng đất
này.

17h00:  Đến Yên Minh, đoàn nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi.

Tối: Quý khách dùng bữa tối tại nhà hàng ở thị trấn Yên Minh. Sau bữa tối tự do dạo chơi thư giãn tại thị
trấn Yên Minh … Nghỉ đêm tại khách sạn thị trấn Yên Minh.

NGÀY 02: YÊN MINH - ĐỒNG VĂN - LŨNG CÚ - DU THUYỀN DÒNG XANH NHO QUẾ

Sáng: 06h30: Đoàn trả phòng khách sạn, dùng bữa sáng. Xe đưa Quý khách đi Cao Nguyên Đá Đồng Văn.
Trên đường đi Quý khách chiêm ngưỡng chụp ảnh và tham quan: 

Thung lũng Sủng Là - được ví như một “Ốc Đảo” huyền bí - được nhiều người biết và tìm đến qua bộ phim
“Chuyện của Pao”. Đến đây Quý khách sẽ được thăm ngôi nhà cổ trước đây là bối cảnh trong phim truyền
hình nổi tiếng đạt giải Cánh Diều Vàng 2005 -  Chuyện Của Pao. Đoàn chụp ảnh tại các vườn Hoa Tam Giác
Mạch đang nở rộ.
Cột cờ Lũng Cú - điểm Cực Bắc Tổ Quốc mà ai cũng muốn đến một lần trong đời. Đoàn tìm hiểu về lịch sử
văn hiến của vùng đất “phên dậu đất nước” và quá trình xây dựng Cột cờ cũng như quá trình gìn giữ từng
tấc đất vùng biên giới của bà con các dân tộc thiểu số miền Cực Bắc.

11h30: Quý khách dùng bữa trưa tại nhà hàng. Sau đó về khách sạn, Quý khách nhận phòng nghỉ ngơi.

Chiều: 13h30: Quý khách lên xe tới tham quan:

Chinh phục một trong “Tứ Đại Đỉnh Đèo” nổi tiếng nhất của Việt Nam - Đèo Mã Pí Lèng - có độ cao 2000m
so với mực nước biển với những dốc, khúc cua tay áo quanh co..đem lại cho quý khách một trải nghiệm vô
cùng thú vị. Vượt qua 20km đường đèo,đoàn dừng chân chụp ảnh bên điểm dừng chân của đèo Mã Pì Lèng,
từ đây nhìn xuống sông Nho Quế như một dải lụa uốn theo sườn đèo.
Hành trình trải nghiệm thú vị Du thuyền trên Hẻm vực Tu sản - Sông Nho Quế tại Hẻm Tu Sản - được coi là
hẻm vực sâu nhất Đông Nam Á và nằm trong thung lũng có kiến tạo địa chất độc nhất vô nhị ở Việt Nam.
Sông Nho Quế chảy vào Việt Nam từ địa phận thôn Séo Lủng, xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn đi qua Hẻm núi
Tu Sản rồi chảy dọc đèo Mã Pì Lèng. Quý khách hãy nhớ mang theo máy ảnh để lưu lại những khoảng khắc
‘xuất thần tại đây.
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Tối: 19h00: Đoàn dùng bữa tối với đặc sản Lẩu Gà Đen, sau bữa tối Quý khách tản bộ tham quan Phố cổ
Đồng Văn nằm tại trung tâm thị trấn Đồng Văn, Đồng Văn, Hà Giang. Mặc dù không có quy mô lớn như phố
cổ Hà Nội hay Hội An nhưng nơi đây vẫn mang những bản sắc riêng, hấp dẫn du khách với khoảng 40 nóc
nhà trên dưới 100 tuổi nằm cạnh nhau dưới chân núi đá. Đặc biệt quý khách có dịp thưởng thức café Phố
cổ trong những quán café mang đậm kiến trúc giao thoa bản địa và Trung Hoa. Nghỉ đêm tại khách sạn thị
trấn Đồng Văn.

NGÀY 03: CHỢ PHIÊN ĐỒNG VĂN - DINH VUA MÈO - HÀ NỘI

Sáng: 06h30: Quý khách trả phòng khách sạn và dùng bữa sáng. Sau đó, đi chợ Phiên Đồng Văn, Quý
khách tham quan, mua sắm và tìm hiểu nét văn hóa đặc sắc của bà con dân tộc bản địa trong phiên chợ
vùng cao. Sau khi dự chợ Phiên, Quý khách lên xe tham quan:

Dinh Thự Họ Vương - nơi ở của vua Mèo Vương Chính Đức. Nằm tại thung lũng Sà Phìn, dinh thự vua Mèo
chính là ngôi nhà quyền lực nhất vùng đất Hà Giang một thời. Công trình có lối kiến trúc nguy nga, bề thế
ấy thuộc sở hữu của dòng họ Vương quyền quý .
11h30: Quý khách dùng bữa trưa tại nhà hàng. Sau bữa trưa Quý khách lên xe khởi hành về Hà Nội.

Chiều: Tiếp tục hành trình về lại Hà Nội, trên đường về xe dừng chân tại Tuyên Quang để Quý khách nghỉ
ngơi và mua đặc sản về làm quà cho người thân và gia đình.

20h00: Về đến Hà Nội, hướng dẫn viên chia tay Quý khách và kết thúc tốt đẹp chương trình, hẹn gặp lại
Quý khách trong những hành trình tiếp theo!

BẢNG GIÁ TOUR
Giá Tour du lịch áp dụng năm 2023 và được tính bằng tiền Việt Nam theo đơn vị Việt Nam Đồng (VND)

Khách sạn Giá Người Lớn Giá Trẻ Em Máy bay

2 sao 2,250,000
70% Chưa bao gồm

3 sao 2,350,000

Lưu ý:
• Giá Tour du lịch có thể thay đổi tùy vào thời điểm khởi hành của quý khách và các dịp Lễ, Tết.
• Giá vé trẻ em áp dụng từ 5 - 10 tuổi (Tour trong nước).
• Giá vé người lớn áp dụng từ 11 tuổi trở lên (Tour trong nước).
• Trẻ em từ 02 - 11 tuổi và Trẻ em dưới 02 tuổi khi đi Tour du lịch nước ngoài sẽ được tính phí từng trường
hợp.
• Thứ tự các điểm tham quan có thể thay đổi cho phù hợp tình hình thực tế.
Quý khách Đặt Tour Du Lịch qua điện thoại xin vui lòng đọc "Mã Tour", xin trân trọng cảm ơn!

CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG

GIÁ TOUR BAO GỒM:

Xe du lịch 16C, 29C sang trọng phục vụ theo hành trình, lái xe chuyên nghiệp.

Lưu trú : Khách sạn theo gói lựa chọn.Tiêu chuẩn 2 khách/phòng. Lẻ Nam/Nữ ngủ phòng 03.
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Ăn 05 bữa chính tiêu chuẩn 120.000Đ/bữa, 02 bữa sáng tiêu chuẩn 30.000Đ.

Hướng dẫn viên chuyên nghiệp, kinh nghiệm tuyến điểm theo đoàn phục vụ suốt tuyến.

Đi thuyền trên sông Nho Quế.

Vé thăm quan thắng cảnh tại tất cả các điểm tham quan theo chương trình.

Bảo hiểm mức đển bù tối đa 20.000.000Đ/người/vụ.

Mũ du lịch.

Nước uống 1 chai/ khách/ ngày phục vụ trên xe.

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM:

Đồ uống (rượu, bia, nước ngọt...) trong các bữa ăn và suốt chương trình.

Các chi phí cá nhân ( điện thoại, giặt là, mua sắm, thăm quan ngoài chương trình..)

Thuế giá trị gia tăng 10% (VAT)

Tiền thưởng (Tip) cho lái xe, hướng dẫn viên.

Giấy phép vùng biên cho người nước ngoài: 10$ (230.000đ)

Phụ thu phòng đơn 300.000VNĐ/đêm

GIÁ TOUR CHO TRẺ EM:

Dưới 05 tuổi miễn phí, ăn nghỉ cùng Bố Mẹ

Từ 05 - dưới 09 tuổi bằng 50% giá tour người lớn

Từ 09 tuổi trở lên áp dụng giá tour người lớn, dịch vụ đầy đủ như người lớn

Mỗi gia đình chỉ kèm theo 1 trẻ em miễn phí. Trẻ em thứ 2 tính 50% giá tour người lớn.

DU LỊCH NẮNG MỚI
Văn phòng Đặt Tour

81/23 Hoàng Hoa Thám, P.6, Q.Bình Thạnh, TPHCM
Hotline: 0934 040 332

Website: www.dulichnangmoi.com - Email: dlnangmoi@gmail.com

CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ ỦNG HỘ CỦA QUÝ KHÁCH!
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