
 

 

 



 

 

Thời gian:     05 ngày 04 đêm 
                                               Phương tiện: Đi máy bay 
                                               Thời gian dự kiến :  

 

 ĐIỂM NỔI BẬT 
 Cổng trời Quản Bạ, Núi đôi Cô Tiên 

 Đèo mã Pí Lèng, Dinh Vua Mèo 

 Cột cờ Lũng Cú 

 Fansipan, Bản Cát Cát, núi Hàm Rồng 

 

Sáng 06h00-06h30: HDV đón khách tại Tân Sơn Nhất khởi hành ra Hà Nội.  

Trưa 11h00: Quý khách ăn trưa tại thị trấn Tân Yên (Hàm Yên, 

Tuyên Quang). 

14h00: Dừng chân ghé thăm Đền Đôi Cô Cầu Má linh thiêng 

nằm ngay bên bờ Sông Lô. 

15h00: Đến thành phố Hà Giang, chụp hình kỷ niệm tại Km0 

của Hà Giang.  

16h30: Dừng chân tại điểm dừng chân Cổng Trời Quản Bạ chụp 

hình Núi đôi Cô Tiên hay còn gọi là Núi đôi Quản Bạ và toàn 

cảnh thị trấn Tam Sơn từ trên cao.  

17h30: Đến Yên Minh, Quý khách nhận phòng nghỉ ngơi. 

Tối 18h30: Ăn tối. Buổi tối tự do. Nghỉ đêm tại Yên Minh. 

 

 

Sáng 06h00: Ăn sáng và khởi hành đi chiêm ngưỡng những 

cảnh đẹp hùng vỹ của Công viên địa chất toàn cầu Cao 

nguyên đá Đồng Văn. Dọc đường đi Quý khách dừng ghé 

thăm: 

 Phố Cáo với những ngôi nhà đặc trưng của người 

H'mông bởi những hàng rào đá cung quanh nhà. 

NGÀY 01: HÀ NỘI – HÀ GIANG – QUẢN BẠ - YÊN MINH                  ( Ăn trưa, tối) 

NGÀY 02: YÊN MINH – LỦNG CÚ – MÃ PÍ LÈNG – ĐỒNG VĂN                 ( Ăn ba bữa) 



 

 

 Thăm bản Sủng Là thăm ngôi nhà Cổ của người H'mông với tường trình bằng đất - nơi đã 

được sử dụng làm bối cảnh để quay bộ phim nhựa "Chuyện củ a Pao" năm 2006 của đạo diễn 

Ngô Quang Hải được chuyển thể từ truyện ngắn "Tiếng 

đàn môi sau bờ rào đá" của nhà văn Đỗ Bích Thủy đã 

giành được 4 giải Cánh diều vàng. Quý khách dừng chân 

nghỉ ngơi và chụp hình hoa tam giác mạch gần dốc chín 

khoanh. 

 Dinh Vua Mèo - Vương Chính Đức nằm trong một 

thung lũng của xã Sà Phìn, đây là dòng họ giàu có và 

quyền uy nhất Châu Đồng Văn vào đầu thế kỷ 20.  

 Chinh phục đèo Mã Pì Lèng trên đường đi Mèo Vạc, cũng là đoạn đẹp nhất trên con đường 

mang tên "Đường Hạnh phúc". 

 Chụp hình với vẻ đẹp hùng vĩ của hẻm vực Mã Pì Lèng sâu 800m - nơi địa hình bị chia cắt 

sâu nhất của Việt Nam. Sau đó tiếp tục về qua thị trấn 

Mèo Vạc để về Yên Minh. 

Trưa 12h00: Quay lại thị trấn Đồng Văn ăn trưa. Sau đó nhận 

phòng khách sạn, gửi đồ và nghỉ ngơi. 

14h00: Quý khách tập trung lên xe đi Lũng Cú. Thăm Cột Cờ 

Lũng Cũ - nơi địa đầu Tổ quốc, điểm có vĩ độ cao nhất trên bản 

đồ của Việt Nam. 

17h00: Về lại thị trấn Đồng Văn, Quý khách nghỉ ngơi tại khách 

sạn. 

Tối 18h30: Ăn tối tại nhà hàng. Buổi tối Quý khách tự do khám phá Phố Cổ Đồng Văn, địa danh đã 

tồn tại cùng với thời gian gần một thế kỷ và ngồi nhâm nhi thưởng thức một ly cà phê tại quán Cafe 

phố Cổ (phí tự túc). Nghỉ đêm tại thị trấn Đồng Văn. 

 

 

Sáng: Quý khách dậy để chứng kiến cảnh bà con nhiều thành phần dân tộc náo nức từ các nèo đường 

tập trung về với chợ phiên Đồng Văn để tham gia phiên họp chợ 

diễn ra vào sáng chủ nhật hàng tuần. 

07h00: Ăn sáng và lên xe về thành phố Hà Giang. 

Trưa 12h00: Ăn trưa tại TP Hà Giang. Sau bữa trưa, xe ô tô 

đưa Quý khách về Homestay của người Tày để nghỉ ngơi và tự 

do bách bộ khám phá đời sống sinh hoạt của đồng bào dân tộc 

Tày xung quanh homestay. 

Tối 18h00: Ăn tối tại homestay và chuẩn bị thu dọn hành lý. 

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



 

 

20h00: Xe ô tô giường nằm đón Quý khách tại Homestay đi Sapa. Quý khách nghỉ đêm trên xe 

giường nằm (Lưu ý: đây là xe khách chuyên tuyến và có đón bắt khách dọc đường. Mong Quý 

khách thông cảm). 

Sáng sớm ngày hôm sau tới bến xe Sapa, Quý khách vui lòng ngủ lại trên xe cho đến khi trời 

sáng sẽ có xe đón Quý khách đưa về khách sạn để ăn sáng (Lưu ý: trong trường hợp có sẵn phòng, 
lễ tân khách sạn sẽ có thể bố trí nhận phòng sớm để tranh thủ nghỉ ngơi sau bữa ăn sáng). 

 

Sáng 06h10-06h20: Xe ô tô của chúng tôi sẽ đón Quý khách về khách 

sạn ăn sáng và nghỉ ngơi. 

08h00: Xe và hướng dẫn đưa Quý khách tới Ga cáp treo Fansipan để 

bắt đầu cuộc hành trình chinh phục Fansipan bằng hệ thống cáp 

treo 3 dây hiện đại nhất thế giới với cabin có sức chứa tới 30 du 

khách. Sau đó tiếp tục chinh phục 600 bậc đá lên đỉnh Fansipan trên 

độ cao 3.143m - nóc nhà của Đông Dương. 

(*) Lưu ý: Hiện tại Quý khách cũng có thể có những phương án khác để lên đỉnh Fansipan vừa được 

trải nghiệm cảm giác mới lạ, vừa không phải mất sức đi bộ nhiều (phù hợp với người lớn tuổi) đó 

chính là: 

 Tàu điện Mường Hoa đưa Quý khách từ Sapa đến thẳng Ga 

cáp treo Fansipan (phí tự túc) 

 Tàu hỏa leo núi đưa Quý khách từ Ga trên của cáp treo 

Fansipan lên đỉnh Fansipan (phí tự túc) 

Trưa 11h30: Quay lại thị trấn Sapa ăn trưa, sau đó về khách sạn nghỉ 

ngơi. 

Chiều: Hướng dẫn viên đón và đưa Quý khách đi thăm bản Cát Cát 

tìm hiểu đời sống sinh hoạt của người đồng bào dân tộc H'mông, thăm thác Tiên Sa. Thưởng thức 

chương trình biểu diễn văn nghệ truyền thống tại nhà máy thủy điện cũ. 

Tối 18h00: Ăn tối. Buổi tối tự do vui chơi. Quý khách có thể đi tắm lá thuốc Dao đỏ để thư giãn sau 

một ngày thăm quan để thư giãn và hồi phục sức khỏe (phí tự túc). Nghỉ đêm tại Sapa. 

 

Sáng 07h00: Quý khách ăn sáng tại khách sạn. 

NGÀY 04: SAPA – BẢN CÁT CÁT - FANSIPAN                                            ( Ăn ba bữa) 

NGÀY 05: SAPA – HÀM RỒNG – HÀ NỘI                                            ( Ăn sáng, trưa) 



 

 

08h30: Hướng dẫn viên cùng Quý khách bách bộ đi thăm quan khu 

du lịch Núi Hàm Rồng với vườn Lan Đông Dương, cổng Trời, 

Sân Mây và thưởng thức chương trình ca nhạc dân tộc trên núi 

Hàm Rồng. Giao lưu với người dân tộc bản địa, chụp hình lưu niệm. 

Trưa 11h00: Ăn trưa tại khách sạn. Sau bữa trưa, Quý khách trả 

phòng khách sạn. 

Khởi hành về Nội Bài trở lại TP.HCM. 

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 

 

 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 nghỉ khách sạn, ngủ 02 người/phòng (lẻ ghép 3), 02 đêm khách sạn tiêu chuẩn 

tại Hà Giang, 02 bữa sáng với bún, phở hoặc bánh cuốn…, 01 đêm khách sạn 3 sao tại Sapa, 02 

bữa sáng buffet hoặc set menu tùy ngày. 

 Phục vụ ăn + uống:  

- Ăn uống theo tiêu chuẩn của chương trình. 

 Tham quan:  

- Vé tham quan các điểm có trong chương trình và vé cáp treo Fansipan 750.000đ/ khách 

- Xe đưa đi bản Cát Cát cả hai chiều 

 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,… 

- Thuế VAT 10%. 

GIÁ TOUR BAO GỒM 

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM 



 

 

- Phụ thu ngủ riêng trong trường hợp Quý khách đăng ký đi tour một mình mà chúng không không 
thể bố trí ghép cùng người khác hoặc do yêu cầu được ngủ riêng (một mình một phòng) từ phía 
khách hàng. Mức phụ thu tính cho 01 người là: 650.000đ. 

- Phụ thu 250.000đ/khách mang quốc tịch nước ngoài (bắt buộc theo quy định của Công an Hà 

Giang) 

 

 

- 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) 

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  

GIÁ TOUR TRẺ EM 


