
 

 

Chương trình du lịch 

HÀ NỘI - HÀ GIANG - VƯỜN QUỐC GIA DU GIÀ 

TẢ LỦNG - CAO NGUYÊN ĐÁ - CỘT CỜ LŨNG CÚ - HÀ NỘI 
Thời gian: 3 ngày 2-3 đêm / phương tiện: Xe giường nằm hoặc Limousine / Khởi hành: hàng ngày 

 

 

 

 

 

 

Điểm nổi bật: 

 Khai thác những điểm chụp hình mới lạ chưa từng có trước kia 

 Tận mắt ngắm nhìn cao nguyên đá với phong cảnh hùng vỹ nhất của Việt Nam 

 Tận mắt ngắm nhìn đèo Mã Pì Lèng hùng vỹ và hẻm vực sông Nho Quế sâu nhất Việt Nam 

 Khám phá nét đẹp văn hóa của đồng bào dân tộc H'Mông, Dzao, Lô Lô, Tày... 

 Đến thăm Cột cờ Lũng Cú, điểm cực Bắc của Tổ quốc 

 Khám phá những nét ẩm thực địa phương độc đáo 

 Sống ảo với mùa hoa tam giác mạch từ tháng 9 đến tháng 12 hàng năm 

 Khởi hành hàng ngày 
 

Quý khách lưu ý: Vào mùa hoa tam giác mạch từ tháng 9 đến tháng 12 hàng năm sẽ có rất nhiều các vạt 

hoa đẹp ở ven hai bên đường đi tại các vị trí khác nhau tùy từng thời điểm. Xe ô tô của chúng tôi sẽ dừng tại 

những nơi có hoa đẹp để phục vụ Quý khách chụp hình. Vào các dịp trước và sau tết âm lịch sẽ có rất nhiều 

hoa đào, hoa mận, hoa lê. 

NGÀY 01: HÀ NỘI - HÀ GIANG (ĂN - / TRƯA / TỐI) 

06h00: Xe ô tô đón Quý khách tại khách sạn khu vực phố Cổ hoặc bến xe Mỹ Đình khởi hành đi Hà Giang. 

12h00: Đến Hà Giang, xe ô tô và hướng dẫn của chúng tôi tại thành phố Hà Giang đón đưa đi ăn trưa tại nhà 

hàng. Sau bữa trưa, Quý khách nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi. 

Chiều: Xe đưa Đoàn đi thăm quan Làng văn hóa Hạ Thành của người Tày hoặc Làng văn hóa Thôn Tha 

của người Dao với phong cảnh đặc trưng của miền sơn cước, tìm hiểu văn hóa cuộc sống của người bản địa. 

Nếu Quý khách muốn đi thêm Cửa khẩu Thanh Thủy, là cửa khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc để thăm 

quan và tìm hiểu về cuộc chiến tranh biên giới khốc liệt những năm 1984, 1985 thì đề nghị riêng với lái xe 

và hướng dẫn viên (chi phí phát sinh thêm 150.000đ/người). Sau đó về chụp hình tại Cột km0 thành phố Hà 

Giang trước khi về lại khách sạn. 

19h00: Ăn tối tại nhà hàng. Buổi tối tự do khám phá thành phố Hà Giang. Nghỉ đêm tại Hà Giang. 

NGÀY 02: HÀ GIANG - DU GIÀ - LŨNG PHÌN - TẢ LỦNG - LŨNG CÚ - ĐỒNG VĂN ( S / T / T ) 

06h00: Quý khách trả phòng khách sạn, ăn sáng sau đó lên xe đi khám phá mảnh đất Hà Giang với phong 

cảnh hùng vỹ nên thơ. Trên đường, Quý khách sẽ được trải nghiệm những khung cảnh với những cung bậc 

cảm xúc khác nhau. Lúc nghẹt thở, lúc thư giản, lúc vỡ òa, tất cả sẽ đều là những trải nghiệm không thể 

quên. Đó là: 

 Đèo Ta Mò nhẹ nhàng với những khúc cua và lên xuống 



 

 

 Cung đường Minh Ngọc - Minh Sơn - Du Già - Lũng Hồ đẹp như những bản tình ca nằm trong khu 

vực Vườn Quốc Gia Du Già nơi duy nhất còn tìm thấy loại Voọc mũi hếch nằm trong sách đỏ. 

12h00: Ăn trưa tại Lũng Phìn. Sau bữa trưa Quý khách tiếp tục được thưởng ngoạn những cảnh sắc thiên 

nhiên vô cùng hùng vỹ và choáng ngợp đó là cung đường Lũng Phìn - Tả Lủng - Ma Lé - Lũng Cú. 

15h00: Đến Lũng Cú, Quý khách chinh phục những bậc đá để lên với đỉnh của Cột cờ Lũng Cú, tự tay nắm 

lấy lá Quốc Kỳ nằm ở vị trí thiêng liêng nhất của Tổ Quốc - vị trí địa đầu trên lãnh thổ Việt Nam. 

17h00: Xe đưa Quý khách đi chiêm ngưỡng cảnh đẹp hùng vỹ có một không hai trên con đường hành phúc 

từ Đồng Văn đi Mèo Vạc. Đó chính là Đèo Mã Pì Lèng huyền thoại. Xe dừng lại ở điểm dừng chân trên 

đèo, gọi là Cổng trời Mã Pì Lèng để Quý khách ngắm nhìn hẻm vực cùng dòng sông Nho Quế trong xanh 

như dải lụa. 

18h00: Xe đưa Quý khách về tới thị trấn Đồng Văn, nhận phòng khách sạn, nghỉ ngơi. 

19h00: Ăn tối. Buổi tối Quý khách tự do khám phá phố Cổ Đồng Văn về đêm với các món ẩm thực địa 

phương hay nhâm nhi tách cafe trong quán Cafe phố Cổ nổi tiếng. Nghỉ đêm tại Đồng Văn. 

NGÀY 03: ĐỒNG VĂN - CỔNG TRỜI QUẢN BẠ - HÀ GIANG - HÀ NỘI ( S / T / - ) 

06h00: Quý khách trả phòng khách sạn, ăn sáng sau đó lên xe về Hà Nội. Nếu vào đúng sáng chủ nhật hàng 

tuần Đoàn sẽ có cơ hội trải nghiệm một phiên chợ nổi tiếng, đó là chợ phiên Đồng Văn. Sau đó trên đường 

về Hà Giang, Quý khách sẽ thăm quan và trải nghiệm với: 

 Dinh thự họ Vương hay còn gọi là Dinh vua Mèo đã tồn tại với thời gian gần 100 năm 

 Nhà PAO tại làng văn hóa Lũng Cẩm. Đây là một ngôi nhà truyền thống cổ và đẹp của người 

H'mông. Ngôi nhà này đã được sử dụng để quay bộ phim nhựa "Chuyện của Pao". 

 Dốc Chín khoanh, một con dốc quanh co nhiều tầng 

 Dốc Thẩm Mã, nơi xưa kia được dùng để kiểm tra sức khỏe của những con ngựa thồ 

11h00: Ăn trưa tại Yên Minh, sau bữa trưa Quý khách tiếp tục thăm quan với: 

 Núi đôi Quản Bạ hay còn gọi là Núi đôi Cô Tiên nằm ngay thị trấn Tam Sơn của huyện Quản Bạ 

 Đèo Cổng Trời và Dốc Bắc Xum, đó là những con đường đèo quanh co trên đường về Hà Giang. 

14h00: Xe về tới thành phố Hà Giang. Tùy theo nhu cầu của Quý khách sẽ lên xe giường nằm về Hà Nội vào 

một trong hai thời điểm lúc 14h30 về Hà Nội lúc 20h00 hoặc 19h30 về Hà Nội lúc sáng sớm hôm sau. 

Về tới bến xe Mỹ Đình. Kết thúc chương trình khám phá mảnh đất Hà Giang. Hẹn gặp lại Quý khách! 

GIÁ TOUR TRỌN GÓI DÀNH CHO 01 KHÁCH 
(áp dụng cho khách lẻ ghép đoàn) 

Khách sạn tiêu chuẩn Khách sạn 3 sao Phụ thu đi Limousine cao cấp 2 chiều 

3.150.000 VND 3.550.000 VND 200.000 VND 

 

Bao gồm: 

 Xe khách giường khứ hồi Hà Nội => TP Hà Giang // TP Hà Giang => Hà Nội 

 Xe ô tô 7, 16 hoặc 29 chỗ đón đoàn và phục vụ đoàn trên Hà Giang 



 

 

 02 đêm nghỉ khách sạn tiêu chuẩn hoặc 3 sao tùy nhu cầu, 02 khách/phòng (lẻ ghép ngủ 3). 01 đêm 

nghỉ tại thành phố Hà Giang và 01 đêm nghỉ tại thị trấn Đồng Văn. 

 05 bữa ăn chính, tiêu chuẩn 120.000đ/suất (chất lượng bữa ăn phụ thuộc số lượng suất ăn thực tế) 

 02 bữa sáng tiêu chuẩn theo chương trình 

 Vé thắng cảnh các điểm có trong chương trình 

 Lái xe và hướng dẫn viên phục vụ đoàn tại Hà Giang 

 Nước uống phục vụ trên xe ô tô tại Hà Giang, 01 chai/người/ngày 

Không bao gồm: 

 Hóa đơn thuế GTGT 

 Vé xe giường nằm đối với trẻ em miễn phí, trẻ em phải nằm chung giường với bố mẹ 

 Bảo hiểm du lịch đối với khách du lịch có quốc tịch nước ngoài 

 Phụ thu 250.000đ/khách mang quốc tịch nước ngoài 

 Phụ thu phòng đơn 

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

 Tiền típ cho lái xe và hướng dẫn viên, không bắt buộc nhưng thông thường từ 100.000đ/khách 

Trẻ em: 

 Trẻ em từ 1-4 tuổi miễn phí dịch vụ tại Hà Giang (bố mẹ tự lo mọi chi phí cho trẻ, không chiếm chỗ 

trên xe). 02 người lớn chỉ được kèm theo 01 trẻ miễn phí, từ trẻ thứ 2 tính 75% giá tour (tiêu chuẩn 

như trẻ em tính phí). 

 Trẻ em từ 5-9 tuổi tính 75% giá tour (ăn suất riêng, chỗ ngồi trên xe riêng nhưng phải ngủ chung 

giường với bố mẹ). 02 trẻ em tính phí cũng không có tiêu chuẩn giường ngủ riêng. 

 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 (CMTND hoặc Passport) 

 Quý khách nên mang theo: thuốc chống côn trùng, thuốc cảm sốt thông thường, bàn chải đánh răng, 

kem đánh răng và khăn tắm riêng nếu thấy cần thiết vì điều kiện sinh hoạt ở miền núi còn nhiều hạn 

chế so với các thành phố lớn. 

 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. 

 Quý khách đăng ký đi tour vào các dịp từ tháng 4 đến tháng 11 hàng năm thì nên mang theo quần áo 

thoáng mát gọn nhẹ. 

 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. 

 Trường hợp ngày khởi hành có từ 6 khách trở xuống, lái xe có thể kiêm hướng dẫn viên. Đây là 

những lái xe có rất nhiều kinh nghiệm, am hiểu văn hóa địa phương. 

 Tour miền núi, thường đi xe nhỏ nên đề nghị Quý khách không mang hành lý cồng kềnh, quá khổ và 

không mang nhiều hành lý. Nên mang balo thay vì mang những vali cứng. Ngoài ra Quý khách cũng 

nên mang theo những vật dụng cá nhân cần thiết để dùng khi ở Homestay. 

 Trường hợp khách đi lẻ một mình mà chúng tôi không thể bố trí người ngủ ghép cùng thì bắt buộc 

phải chịu phí ngủ riêng bằng 50% mức giá phòng/đêm trong suốt chương trình tour. 



 

 

Thông tin tham khảo: 

 Đối với hoa tam giác mạch sẽ có vào dịp từ tháng 9 đến tháng 12 hàng năm 

 Đối với hoa mận, hoa đào, hoa lê sẽ có vào dịp trước và sau tết âm lịch 

 Các chợ họp sáng chủ nhật: chợ Quản Bạ, chợ Yên Minh, chợ Đồng Văn, Mèo Vạc, Mậu Duệ 

 Các chợ họp sáng thứ bảy: chợ xã Quyết Tiến, chợ xã Du Già 

 Các chợ họp ngày Tị, ngày Hợi: Chợ Sà Phìn (trước cổng nhà Vương) 

 Các chợ họp ngày Dần, ngày Thân: Chợ Lũng Phìn 

 Các chợ họp ngày Tuất, ngày Thìn: Chợ Phố Cáo 

 


