
 

 

 



 

 

Thời gian:     04 ngày 03 đêm 
                                               Phương tiện: Đi máy bay, Ô tô 
                                               Thời gian dự kiến :  

 

 ĐIỂM NỔI BẬT 
 Khám phá cột cờ Lũng Cú 

 Chinh phục cổng trời Quản Bạ, núi Đôi, rừng thông Yên Minh 

 Dinh vua Mèo Vương Chí Sình, thị trấn Phó Bản, Sủng Là 

 Nhà của Pao 

 Du thuyền trên sông Nho Quế 

 

Sáng 07h00: Xe và Hướng dẫn viên đón đoàn tại sân bay Tân Sơn Nhất khởi hành đi Tuyên Quang. 

Đến Tuyên Quang, tham quan thành phố Tuyên Quang. Ăn trưa 

tại nhà hàng và làm thủ tục nhận phòng khách sạn, nghỉ ngơi. 

Trưa 14h00: Đoàn đi thăm Khu Di Tích Tân Trào, thăm cây Đa 

Tân Trào, Mái Đình Hồng Thái, Lán Nà Lừa...  

Tiếp đó đoàn đi thăm và thư giãn tắm suối khoáng nóng Mỹ 

Lâm (Chi phí tắm tự túc)... (Tại đây du khách có thể tự do sử dụng 

các dịch vụ như Spa, tắm bùn, trị liệu phục hồi sức khoẻ thư giãn).  

Chiều 17h00: quý khách quay trở về trung tâm thành phố Tuyên Quang ăn tối nhà hàng. Tự do nghỉ 

ngơi, dạo chơi thành phố Tuyên Quang về đêm.  

 

Sáng: Đoàn dậy sớm tận hưởng không khí trong lành. Ăn sáng. 

07h00: Đoàn khởi hành đi Hà Giang tham quan Cao nguyên đá 

Đồng Văn - công viên địa chất toàn cầu được Unesco công nhận 

vào năm 2010,2015. Đoàn thư giãn ngắm nhìn phong cảnh hùng 

vĩ của núi rừng biên cương Hà Giang, dừng chân chụp ảnh lưu 

niệm tại đỉnh đèo Bắc Xum - Cổng Trời Quản Bạ, ngắm núi Cô 

Tiên- Núi Đôi Quản Bạ kỳ vĩ. 

Trưa 12h30: quý khách ăn trưa tại nhà hàng. 

14h00 Quý khách tiếp tục hành trình đi Đồng Văn.  

NGÀY 01: TP.HCM – HÀ NỘI – TUYÊN QUANG                                      ( Ăn trưa, tối) 

NGÀY 02: TUYÊN QUANG – HÀ GIANG – ĐỒNG VĂN                          ( Ăn ba bữa) 



 

 

 Đoàn ghé thăm “Nhà của Pao” ở thung lũng Sà Phìn, xã Lũng Phìn, huyện Đồng Văn, đặc 

biệt dịp tháng 10, tháng 11, tháng 12 du khách được nhìn ngắm những cánh đồng hoa tam giác 

mạch nở rực rỡ khắp thung lũng Sủng Là. 

 Đoàn tới tham quan Di tích nhà Vương - Nhà của Vua Mèo Vương Chí Sình với công trình 

kiến trúc cổ mang đậm phong cách Trung Hoa. 

Tối: Về thị trấn Đồng Văn, đoàn làm thủ tục nhận phòng khách sạn, ăn tối và nghỉ đêm tại Đồng 

Văn. Tự do khám phá phố cổ Đồng Văn về đêm. 

 

Sáng 07h00: ăn sáng, sau đó tự do dạo thăm chợ Đồng Văn, phố cổ Đồng Văn, tìm hiểu cuộc sống 

và văn hoá của các dân tộc Mông, Lô lô, Dao...  

 Đoàn lên xe thăm xã Lũng Cú – Điểm cực bắc xa xôi, 

mảnh đất địa đầu của Tổ quốc, ghé thăm và giao lưu với 

các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lũng Cú, chụp hình 

lưu niệm trước cột cờ Lũng Cú..  

Trưa 11h30: Quý khách ăn trưa,sau đó đoàn lên xe trở lại Hà 

Giang. 

 Qua Con đường Hạnh Phúc – Con đường huyền thoại để 

tới Huyện lị Mèo Vạc, dừng chân trên đỉnh Mã Pì Lèng hùng vỹ ngắm nhìn dòng sông Nho 

Quế quanh co uốn khúc giữa đôi bờ vách đá dựng đứng. 

 Nếu thời tiết thuận lợi đoàn có thể du thuyền trên sông Nho Quế đi qua hẻm Tu Sản ngắm 

nhìn những vách đá dựng đứng như lên đến tận trời xanh, cảm nhận cảnh sắc thiên nhiên tuyệt 

đẹp sơn thủy hữu tình và độc đáo kỳ lạ!  

Chiều: Về tới thị xã Hà Giang dùng cơm chiều và nhận phòng khách sạn, nghỉ ngơi. 

 

Sáng 07h00: Quý khách ăn sáng, trả phòng khách sạn 

08h00: Đoàn lên xe khởi hành về Hà Nội, Đoàn dùng bữa trưa trên đường.  

Về đến Hà Nội khởi hành về TPHCM. Kết thúc chương trình. Chia tay và hẹn gặp lại quý khách! 

Lưu ý: Thứ tự các điểm tham quan trong chương trình có thể thay đổi tùy tình hình thực tế 

nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ  các điểm tham quan. 

 

 

NGÀY 03: ĐỒNG VĂN – LŨNG CÚ – HÀ GIANG                                      ( Ăn ba bữa) 

NGÀY 04: HÀ GIANG – HÀ NỘI – TP.HCM                                            ( Ăn trưa, tối) 



 

 

 

 

 Phương tiện vận chuyển:  

- Vé máy bay TP.HCM – HÀ NỘI – TP.HCM (bao gồm vé khứ hồi + hành lý xách tay, ký 
gửi) 

- Xe 16-45 chỗ đời mới chuyên phục vụ khách đi du lịch, máy lạnh suốt tuyến, tài xế nhiều năm 

kinh nghiệm. 

 Khách sạn:  

- 02 đêm tại khách sạn tiêu chuẩn 3 hoặc 4 sao (02 khách/ phòng – lẻ nam, lẻ nữ ghép phòng 

03) 

- 01 đêm khách sạn tại Đồng Văn (khách sạn 2 sao hoặc Homestay) 

 Phục vụ ăn + uống:  

- Ăn uống theo tiêu chuẩn của chương trình. 

 Tham quan:  

- Vé tham quan các điểm có trong chương trình. 

 Hướng Dẩn Viên & tài xế xe : phục vụ cho đoàn suốt chuyến đi, tác phong chuyên nghiệp, đối 

xử chu đáo, tận tình.  

 Bảo hiểm du lịch. 

 Tặng phẩm du lịch:  

- Khăn lạnh, Nước suối, nón. 

 

 

- Chi phí phát sinh ngoài chương trình 

- Chi phí cá nhân: ăn uống ngoài chương trình, giặt ủi, phụ thu phòng đơn,… 

- Tiền típ cho tài xế và HDV 

- Thuế VAT 10%. 

 

 

- Trẻ em từ 02 tuổi trở xuống : Miễn phí, bố mẹ tự lo cho bé (Không bao gồm ghế ngồi trên xe, Phụ 

thu thêm 300.000 VNĐ nếu mua thêm suất ghế ngồi, nhưng phải đăng ký ngay khi đăng ký tour) 

GIÁ TOUR BAO GỒM 

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM 

GIÁ TOUR TRẺ EM 



 

 

nhưng chỉ được kèm 01 em bé dưới 02 tuổi, nếu bé thứ 02 tính giá trẻ em theo khung từ 02 tuổi 

đến dưới 05 tuổi. 

- Trẻ em từ 02 tuổi đến dưới 05 tuổi : giá tour theo khung giá bên trên (02 vợ chồng được kèm theo 

01 bé, Bé thứ 02 cần mua theo xuất người lớn để đảm bảo chỗ ngủ phù hợp). Tiêu chuẩn em bé 

có ghế ngồi trên xe và ngủ chung với cha mẹ. Các chi phí ăn uống tham quan có phát sinh gia đình 

tự lo cho bé. 

- Trẻ em từ 05 tuổi đến dưới 11 tuổi : Giá tour theo khung giá bên trên (02 vợ chồng được kèm theo 

01 Trẻ, Trẻ Em thứ 02 cần mua theo suất người lớn để đảm bảo chỗ ngủ phù hợp). Tiêu chuẩn Trẻ 

em có ghế ngồi trên xe, suất ăn như người lớn, bảo hiểm và ngủ chung với cha mẹ. 

- Từ 11 tuổi trở lên : Giá vé 100% người lớn. 

 
 

Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ: 

Hotline:         ………………………………… (Mr/Mrs/Ms:…………………..) 

Email:           ……………………………………………………………………. 

Skype/zalo:   ………………………………………………................................ 

 

Sự hài lòng của Qúy Khách là Thành Công của Chúng Tôi  
 

 

 

 

 

 

 

  


