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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 chinh Phục Cao Nguyên Đá Đồng Văn - Hà Giang
4 ngày 3 đêm

Thời gian: 4 ngày 3 đêm
Mã Tour: - Khởi hành: Theo yêu cầu

CHƯƠNG TRÌNH TOUR
Tour du lịch chinh phục Cao Nguyên Đá Đồng Văn - Ha Giang: Du Lịch Nắng Mới tự hào là đơn vị
chuyên tổ chức các tour du lịch khách đoàn đến vùng cao Hà Giang, Đồng Văn, Mèo Vạc, Đông Bắc 4 ngày
3 đêm. Cùng Du Lịch Nắng Mới cảm nhận vẽ đẹp vùng cao Đông Bắc qua các bản làng của người Mông,
Dao, Thái, Tày, Nùng... những thửa ruộng bậc thang xa tắp, những cánh đồng hoa Tam Giác Mạch xen sắc
trắng hồng hay những núi đá vôi sừng sững ở Cao Nguyên Đá Đồng Văn sẽ đưa du khách đến nét đẹp mê
hồn vùng cao Đông Bắc. Hãy cùng Du Lịch Nắng Mới khám phá cung đường Đông Bắc tuyệt đẹp trong
chuyến du lịch Đông Bắc 4 ngày 3 đêm.

NGÀY 01: HÀ NỘI - HÀ GIANG

(Dùng bữa: sáng, trưa, tối)

04:00 Hướng dẫn viên Du Lịch Nắng Mới sẽ đón quý khách tại sân bay Tân Sơn Nhất làm thủ tuc đáp
chuyến bay đi Hà Nội  chuyến bay dự kiến 06:00-08:00.

08:00 Đoàn khởi hành đến Lào Cai trên con đường cao tốc dài nhất Việt Nam - mạch nối liền giữa Hà Nội và
các tỉnh Tây Bắc.

12:00 Dùng bữa trưa tại Cao Bằng.

 

13:00 Tiếp tục hành trình đến với các tỉnh biên giới Hà Giang nghe thuyết mình về các địa danh đoàn đi
qua.

17:00 Đến Hà Giang - nhận phòng nghỉ ngơi.

18:00 Dùng cơm tối tại nhà hàng, nghỉ đêm tại Hà Giang.

Quý khách tự do tham quan thành phố Hà Giang về đêm, đoàn có thể tắm nước thuốc hoặc massage cổ
truyền hay ăn cháo ấu đặc sản nổi tiếng.

 

NGÀY 02: HÀ GIANG - ĐỒNG VĂN

(Dùng bữa: sáng, trưa, tối)

06:00 Dùng điểm tâm tại nhà hàng.
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07:00 Sau ăn sáng đoàn sẽ Xuất phát đi Cao Nguyên Đá Đồng Văn. Trên đường đi, đoàn sẽ dừng chân tại
lầu vọng cảnh, cổng trời TT Tam Sơn Huyện Quản Bạ, bách bộ tham quan ngắm toàn cảnh thị trấn Tam
Sơn từ trên cao, chụp hình núi Cô Tiên (núi đôi), tựa như khuân ngực căng tròn của thiếu nữ đang tuổi xuân
thì, 03 trái núi tọa lạc ngay trung tâm TT tạo thành khối hình tam giác cân. Phong cảnh sơn thủy nơi đây
chắc chắn sẽ làm đắm lòng du khách...

 

11:30 Đoàn ăn trưa tại thị trấn Yên Minh, Đoàn tiếp tục lên đường đi Đồng Văn, trên đường đoàn thăm
quan xã Phố Cáo, Sủng Là, vào làng văn hóa Lũng Cẩm nơi lấy bối cảnh những thước phim nổi tiếng
"Chuyện của Pao". Tham quan và chụp hình ngôi làng Hmông cổ kính trình tường bằng đất, mái ngói âm
dương hàng trăm năm tuổi... Đoàn tiếp tục di chuyển đi thăm quan cột cờ Lũng Cú, nơi tướng quân Lý
Thường Kiệt hội quân trấn ải biên thùy thì ông đã cho treo một lá cờ tại nơi này để đánh dấu chủ quyền
lãnh thổ, từ đó lá cờ được duy trì trên bầu trời biên cương nơi địa đầu của tổ quốc thiêng liêng.

 

18:00 Đoàn tới thị trấn Đồng Văn, nhận phòng Nhà Khách. Nghỉ ngơi.

19:00 Đoàn dùng bữa tối, Sau bữa ăn, Quý khách tự do tản bộ và thăm khu phố cổ Đồng Văn - khu phố cổ
mang đậm dấu ấn kiến trúc của người Hoa với những ngôi nhà hai tầng lợp ngói âm dương, những chiếc
đèn lồng đỏ cao cao...

Nghỉ đêm tại Đồng Văn.

 

NGÀY 03: ĐỒNG VĂN - HÀ GIANG

(Dùng bữa: sáng, trưa, tối)

06:00 Dùng điểm tâm tại khách sạn.

07:00 Đoàn di chuyển đến Xà Phìn tham gia lễ hội Gầu Tào của đồng bào dân tộc Hmông, ..v...v. Thăm
quan Khu di tích nhà Vương - Nhà của Vua Mèo Vương Chí Sình với công trình kiến trúc cổ. Dấu ấn của một
đế chế, trồng và buôn bán thuốc phiện xuyên biên giới Việt - Trung. Của ông vua dân tộc Hmong. Tiếp tục
hành trình Đoàn di chuyển qua qua con đường mang tên “Hạnh Phúc” - con đường huyền thoại nối Mèo
Vạc và Đồng Văn. Đoàn dừng chân tại Mã-Pì-Lèng - nơi được mệnh danh là đệ nhất hùng quan của Việt
Nam, ngắm nhìn dòng sông Nho Quế quanh co uốn khúc giữa đôi bờ vách đá dựng đứng, chụp ảnh đèo Mã-
Pì-Lèng và Cổng trời. Nơi phong cảnh hoang sơ và hùng vĩ nhất khu vực Công Viên Địa Chất Toàn Cầu: Cao
Nguyên Đá Đồng Văn.

 

11:00 Đoàn ăn trưa, sau ăn trưa, Đoàn di chuyển từ Mèo Vạc qua Bảo Lâm, Bảo Lạc - Cao Bằng về TT Bắc
Mê - Hà Giang, trên đường đi sẽ có cơ hội ngắm nhìn dòng sông Gâm thơ mộng hiền hòa, Ðó cũng là dòng
sông gắn liền với mạch sống, ngọn nguồn văn hóa, tình cảm của người Mông, Tày, Nùng, Dao... sống bao
đời nơi đây. ..v..v. Những điểm đẹp để ngắm cảnh và chụp hình. Bác tình sẽ dừng cho quý khách có cơ hội
lưu lại những tấm hình đẹp cùng phong cảnh trên chuyến đi.

 

18:00 Đến TP Hà Giang Đoàn nhận phòng khách sạn, ăn tối tại nhà hàng, tự do tham quan thành phố vùng
Biên về đêm.
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NGÀY 04: HÀ GIANG - HÀ NỘI

(Dùng bữa: sáng, trưa, tối)

Sáng: Đoàn dùng điểm tâm sáng và làm thủ tục trả phòng khách sạn.

Đoàn di chuyển về lại Hà Nội, ăn trưa tại nhà hàng trên đường về, chiều đến Hà Nội dùng bữa tối tại sân
bay.

Hướng dẫn viên hỗ trợ quý khách làm thủ tục đáp chuyến bay về Sài Gòn. Kết thúc chuyến đi. Chia tay
đoàn và hẹn ngày gặp lại./.

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)

Khởi hành Thời Gian Khách sạn Giá Tour Phương Tiện

Theo yêu cầu 5N4Đ hoặc theo yêu cầu  3 sao 7,250,000đ Xe Ô Tô, Máy bay

Lưu ý: Giá tour du lịch khách đoàn áp dụng từ 20 khách trở lên.

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.

CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG
Giá tour bao gồm:

- Vé máy bay khứ hồi  Tp.HCM - Hà Nội - Tp.Hồ Chí Minh (Jetstar Pacific).

- Xe du lịch 16 - 29 chỗ đời mới máy lạnh đưa đón suốt chuyến.

- Ăn uống theo chương trình:

+ Ăn sáng: 04 bữa sáng.

+ 07  bữa chính 130.000 đồng/bữa, đầy đủ các món Canh + Mặn + Xào + Tráng miệng.

- Khách sạn 1-2 sao đầy đủ tiện nghi, phòng ở 02 khách/phòng, nếu lẻ khách sẽ ngủ ghép 3 khách/phòng.

- Vé tham quan theo chương trình.

- Hướng dẫn viên tiếng Việt vui vẻ nhiệt tình suốt chuyến đi.

- Bảo hiểm với mức bồi thường 50.000.000 đồng/trường hợp.
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- Quà tặng: nón du lịch Nắng Mới, nước, khăn lạnh.

 

Không bao gồm:

- Bia hay nước ngọt trong các bữa ăn.

- Tham quan ngoài chương trình.

- Chi phí cá nhân: điện thoại, giặt ủi...

- Thuế VAT.

 

Vé dành cho trẻ em:

- Trẻ em dưới 02 tuổi: 75% giá vé máy bay; miễn giá tour. Cha, mẹ hoặc người thân đi kèm tự lo các chi phí
ăn, ngủ, tham quan (nếu có) cho bé.

- Trẻ em từ 02 - dưới 06 tuổi: 100% giá vé máy bay; miễn giá tour. Cha, mẹ hoặc người thân đi kèm tự lo
các chi phí ăn, ngủ, tham quan (nếu có) cho bé. Hai người lớn chỉ kèm 1 trẻ em dưới 5 tuổi, em thứ 2 trở
lên phải mua ½ vé tour.

- Trẻ em từ 06 - dưới 11 tuổi: 100% giá vé máy bay; 75% giá tour. Bao gồm các dịch vụ ăn uống, ghế ngồi
trên xe và ngủ chung với gia đình. Hai người lớn chỉ được kèm 1 trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, em thứ 2 trở
lên cha mẹ nên mua thêm 1 suất giường đơn.

- Trẻ em từ 11 tuổi trở lên: 100% giá tour và tiêu chuẩn như người lớn.

 

Lưu ý:

- Quý khách mang bản chính CMND đối với khách Việt Nam và bản chính HỘ CHIẾU đối với Kiều bào &
ngoại quốc. Đối với khách Kiều bào & ngoại quốc nhập cảnh bằng visa rời, vui lòng mang theo visa và tờ
khai hải quan khi đi du lịch.

- Một số thứ tự, chi tiết trong chương trình; giờ bay; giờ xe lửa; giờ tàu cao tốc có thể thay đổi để phù hợp
với tình hình thực tế của chuyến đi (thời tiết, giao thông…).

- Giấy tờ tùy thân tiền bạc, hành lý tư trang quý giá. Quý khách tự giữ lấy.

- Quý khách nên mang theo 01 cây dù xếp che nắng, mưa. Giầy thể thao hoặc dép có quai hậu để tiện đi
lại.

- Quý khách cần tuân theo qui định thời gian tập trung của HDV, tránh việc trễ giờ hẹn gây ảnh hưởng
chung cho cả đoàn.

- Trước khi rời khỏi chỗ ngồi: trên xe, nhà hàng, điểm tham quan, mua sắm,… Quý khách thường xuyên
kiểm tra lại hành lý, tư trang cá nhân: bóp, ví, túi xách, máy ảnh, máy quay phim, điện thoại… đề phòng
việc bỏ quên, thất lạc gây thiệt hại và ảnh hưởng chuyến tham quan của Quý khách.

- Trước khi làm thủ tục nhận/trả phòng khách sạn Quý khách phải kiểm tra thật kỷ tất cả hành lý, tư trang
cá nhân, tài sản quý giá, giấy tờ tùy thân...

www.D
uli

ch
na

ng
moi.

co
m

https://www.dulichnangmoi.com/


© Bản Quyền - www.Dulichnangmoi.com - Trang: 5

- Quý Khách cẩn thận khi đi lại trong các điểm tham quan, không được đứng, leo trèo ở những nơi không an
toàn. Cẩn thận khi đi lại trên tàu, đò. Qua đường phải đi đúng luật qui định. Những gia đình có trẻ em vui
lòng quan sát và trông giữ các bé cẩn thận.

- Công ty du lịch sẽ hỗ trợ nhưng không chịu trách nhiệm đền bù thiệt hại cho việc: quên, thất lạc hoặc mất
mát giấy tờ, hành lý, tài sản của Quý khách.

- Qui định nhận & trả phòng tại các khách sạn/resort: nhận phòng sau 14h và trả phòng trước 11h.

 

QUY ĐỊNH THANH TOÁN, HỦY VÉ:

- Sau khi đăng ký, toán ít nhất 50% tiền cọc và đóng hết 100% trước  khởi hành 7 ngày.

- Vé máy bay được xuất ngay sau khi quý khách đăng ký, thanh toán, xác nhận thông tin cá nhân (họ tên,
ngày tháng năm sinh…) và có những điều kiện vé như sau: không được hoàn vé, hủy vé, thay đổi hành
trình …vé cũng không có giá trị khi du khách cung cấp sai tên.

- Ngay sau khi đăng ký và trước 15 ngày khởi hành: huỷ tour mất 10% giá tour + 100% tiền vé máy bay.

- Từ 10 đến trước 8 ngày trước ngày khởi hành chịu phí 50% giá tour + 100% tiền vé máy bay.

- Từ 8 đến 6 ngày trước ngày khởi hành chịu phí 70% giá tour + 100% tiền vé máy bay.

- Từ 5 ngày  trước ngày khởi hành chịu phí 100% giá tour + 100% tiền vé máy bay.

- Trong những trường hợp bất khả kháng như: khủng bố, bạo động, thiên tai, sự thay đổi lịch trình của hàng
không, tàu hỏa, tàu thủy… công ty Du Lịch sẽ chủ động thay đổi lộ trình đi hoặc hủy tour vì sự thuận tiện
và an toàn của Quý khách và Du Lịch Nắng Mới sẽ hoàn lại một phần những chi phí chưa được sử dụng cho
việc tổ chức dịch vụ và không bồi thường thêm bất kỳ khoản nào khác. Tuy nhiên, mỗi bên có trách nhiệm
cố gắng tối đa, giúp đỡ bên bị thiệt hại nhằm giảm thiểu các tổn thất gây ra vì lý do bất khả kháng...

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.

DU LỊCH NẮNG MỚI SÀI GÒN
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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