
  

 

 

TOUR HÀ GIANG – CỘT CỜ LŨNG CÚ 

MÙA HOA TAM GIÁC MẠCH 
                                   

 

 

 

Khởi hành: 07-10 & 14-17, 21-24 tháng 10/2020 

 

      Những cánh đồng hoa tam giác mạch vùng cao nguyên đá Hà Giang đang sắp 

bung nở rực rỡ, chắc chắn nhiều người sẽ sốt sắng lên kế hoạch để làm một 

chuyến du lịch Hà Giang “ngay và luôn”. 
 

Điểm nổi bật trong Tour Hà Giang 

 Tận mắt ngắm nhìn cao nguyên đá Đồng Văn với phong cảnh hùng vỹ nhất của 

Việt Nam ở Hà Giang. 

 Tận mắt ngắm nhìn đèo Mã Pì Lèng hùng vỹ và hẻm vực Tu Sản trên 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 qua những đặc sản Hà 

Giang. 

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

 

 

  

Ngày 01: TPHCM - Hà Nội  – Đền Mẫu Tuyên Quang – Hà Giang  (Ăn trưa, tối) 

4 ngày 3 đêm – đi bay  về bay 

http://hagiangsensetravel.com/tour-du-lich-ha-giang-4-ngay-3-dem-c.html


  

 

 

04h30: HDV H&H TRAVEL đón quý khách tại sân bay Tân Sơn Nhất làm thủ tục chuyến bay 

BAMBOO AIRLINES  đi Hà Nội lúc 05h45. 

08h00:  Xe ôtô du lịch và hướng dẫn viến đón quý khách tại sân bay Nội Bài khởi hành đi Hà 

Giang 

11h00: Đến Tuyên Quang, đoàn đi thăm quan tại đền Cấm và đền Mẫu Thượng - hai ngôi đền 

rất linh thiêng tại Tuyên Quang. Sau bữa trưa tại nhà hàng ở Tuyên Quang. 

13h00: Quý khách tiếp tục đi Hà Giang. Đến Hà Giang, xe đưa quý khách về khách sạn làm thủ 

tục nhận phòng. Đến thành phố Hà Giang, chụp hình kỷ niệm tại Km0 của Hà Giang 

18h00: Ăn tối tại nhà hàng và tự do nghỉ ngơi hoặc dạo phố. Nghỉ đêm tại khách sạn thành phố 

Hà Giang. 

Ngày 02: Hà Giang – Quyết Tiến – Quản Bạ  - Đồng Văn (Ăn sáng, trưa, tối) 

Sáng: Sau bữa sáng tại nhà hàng, Đoàn khởi hành đi Đồng Văn theo quốc lộ 4c. Trên đường, 

quý khách ngừng chụp ảnh tại dốc Bắc Sum, ghé tham 

quan chợ Quyết tiến, Tiếp tục khởi hành đi Cổng trời 

Quản Bạ - nơi tiếp giáp giữa trời và đất, tại đây du 

khách có thể chụp ảnh, ngắm nhìn cảnh bình minh thơ 

mộng của một vùng sơn cước. Tại đây, quý khách 

được chứng kiến phong cảnh hùng vĩ với những con 

sông, suối và núi đồi xen lẫn bản làng. Tiếp tục khởi 

hành đi Yên Minh ăn trưa. 

Chiều: khởi hành đi thăm Phố Cáo– nơi còn lưu giữ 

bản sắc dân tộc Mông của Hà Giang cả trong kiến trúc nhà ở và phong tục tập quán sinh hoạt 

truyền thống (Yên Minh – Phố Cáo: 14km), tiếp tục đi Sủng Là thăm nhà cổ H'Mông trước đây 

dùng để quay phim "Chuyện của Pao". Xe đưa quý khách đến khu di tích nhà vua mèo Vương 

Chính Đức, Tiếp tục khởi hành đi thăm cột cờ Lũng Cú, điểm cực bắc của Việt Nam Nóc nhà 

của Việt - Nơi mà cúi mặt sát đất, ngẩng mặt đụng trời". Đoàn về đến Đồng Văn, nhận phòng 

Khách sạn, nghỉ ngơi, ăn tối. Tối đoàn tự do thăm quan phố cổ Đồng Văn 

Ngày  03: Đồng Văn – Mèo Vạc – Hà Giang (Ăn sáng, trưa, tối) 

http://hagiangsensetravel.com/kinh-nghiem-du-lich-ha-giang_1373851531-a.html
http://hagiangsensetravel.com/khach-san-tai-ha-giang_1373703670-ch.html
http://hagiangsensetravel.com/tour-du-lich-ha-giang-5-ngay-4-dem-c.html
http://hagiangsensetravel.com/doc-bac-sum-ha-giang-n.html
http://hagiangsensetravel.com/cong-troi-quan-ba-n.html
http://hagiangsensetravel.com/cong-troi-quan-ba-n.html
http://hagiangsensetravel.com/yen-minh-thao-nguyen-xanh-mat-n.html
http://hagiangsensetravel.com/cot-co-lung-cu-ha-giang-n.html
http://hagiangsensetravel.com/pho-co-dong-van-ha-giang-n.html


  

 

 

Ăn sáng tại nhà hàng. Đoàn tự do tham quan chợ đồng văn (vào chủ nhật hàng tuần) hoặc tham 

quan Phố Cổ Đồng Văn và tự do thưởng thức café 

tại quán Café Phố Cổ. Trả phòng khách sạn. Tiếp 

tục lên đường đi Mèo Vạc, trên đường Quý khách 

sẽ thăm cổng trời Mã Pi Lèng. Khi qua đèo Mã Pì 

Lèng du khách có thể dừng chân nghỉ ngơi, chụp 

ảnh nơi bị chia cắt về địa hình sâu nhất của 

ViệtNam - Nơi có dòng sông Nho Quế thơ mộng 

chảy qua 2 vách núi dựng đứng, núi non trùng 

trùng điệp điệp, tạo nên một bức tranh khung cảnh 

thật hùng vĩ, tráng lệ. Từ Mã Pì Lèng, đi khoảng 

8km nữa thì đến thị trấn Mèo Vạc. Tại đây đoàn có cơ hội thăm quan chợ Phiên Mèo Vạc (đây 

là phiên chợ đông và tập chung nhiều dân tộc nhất Cao nguyên đá mang đậm nét văn hóa, màu 

sắc trang phục của đồng bào các dân tộc vùng cao. Ăn trưa tại Mèo vạc. Chiều: Tiếp tục khởi 

hành về Hà giang. Ăn tối tại nhà hàng Nghỉ đêm tại Hà giang. 

Ngày 04: Hà Giang – Tuyên Quang  – Hà Nội (Ăn sáng, trưa) 

Sáng: Đoàn làm thủ tục trả phòng khách sạn, Ăn sáng tại nhà hàng. Đoàn về Tuyên Quang. Quý 

khách tham quan di tích Tân Trào với Lán Nà Lừa, Cây Đa Tân Trào, Đình Hồng Thái...Ăn trưa 

tại Tân Trào. Chiều lên xe đoàn khởi hành về Hà Nội.  

17h30: Đoàn về đến Hà Nội HDV làm thủ tục đón chuyến bay lúc 19h00.  

21h00: Đến sân bay Tân Sơn Nhất HDV H&H TRAVEL tạm chia tay và hẹn gặp lại quý khách! 

                                                                         

GÍA TOUR DÀNH CHO 01 KHÁCH (VND) 

NGƯỜI LỚN ( Từ 11 tuổi trở lên )  

KS  3 SAO 

BAY BAMBOO AIRLINES 

 
          XE 29 CHỖ 

5.988.000 VNĐ/PAX 
07: SUẤT ĂN CHÍNH:150.000Đ/SUẤT 

04: SUẤT ĂN SÁNG  

http://hagiangsensetravel.com/deo-ma-pi-leng-n.html
http://hagiangsensetravel.com/deo-ma-pi-leng-n.html


  

 

 

 
 

GIÁ TOUR TRẺ EM: TỪ 0 ĐẾN 2 TUỔI:  

500.000 VNĐ/PAX 

GIÁ TOUR TRẺ EM: TỪ 2 ĐẾN 5 TUỔI: 

2.650.000 VNĐ/PAX 

 

GIÁ TOUR TRẺ EM TỪ: 6 ĐẾN 10 

TUỔI: 4.900.000 VNĐ 

TỪ 11 TRỞ LÊN NHƯ NGƯỜI LỚN 

 

  

 
*GIÁ TOUR BAO GỒM:  

1.                Xe 29 Chổ tham quan theo chương trình  

2. Hướng dẫn viên nhiệt tình, vui vẻ theo chương trình. 

3. Ks 3 SAO:  TIÊU CHUẨN:  2  KHÁCH/ PHÒNG  
4. Vé máy bay khứ hồi SGN – HAN – SGN BAMBOO AIRLINES 

5. Vé vào cửa 01 lượt các điểm tham quan theo chương trình. 

6. Ăn các bữa: Điểm tâm tại Khách sạn hoặc nhà hàng bên ngoài. 

7. Ăn trưa, tối tại các nhà hàng. 

8. Phục vụ 02 nước 0.5l/ khách/ ngày, khăn lạnh 01 cái/ ngày 

9. Bảo hiểm tai nạn du lịch mức 50.000.000 VND, theo quy định của bảo hiểm 

PVI. 

10. Nón du lịch. 

 

* KHÔNG BAO GỒM:  

1. Thuế VAT 10%.. 

2. Chi phí cá nhân, điện thoại, giặt ủi, nước uống trong phòng khách.sạn,  

3. Optional tour ( nếu có ) 

 
 

Trẻ em (cần đọc kỹ để hiểu rõ về tiêu chuẩn của trẻ em): 

 Trẻ em từ 1-4 tuổi miễn phí dịch vụ (bố mẹ tự lo mọi chi phí liên quan tới trẻ, không chiếm chỗ trên xe). 

02 người lớn chỉ được kèm theo 01 trẻ miễn phí, từ trẻ thứ 2 tính 50% (có tiêu chuẩn nửa suất ăn và chỗ 

ngồi riêng trên xe). 

Lưu ý: Nếu 01 người lớn đi kèm 01 trẻ diện miễn phí thì trẻ này phải mua 50% giá tour của người lớn 

(tiêu chuẩn của trẻ em 50% là có nửa suất ăn và chỗ ngồi riêng trên xe ô tô). 

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



  

 

 

 Trẻ em từ 10 tuổi trở lên tính như người lớn. 

 Những lưu ý chung khác: 

 Quý khách chỉ được mua bảo hiểm khi thoả mãn những điều kiện dưới đây: 

 Đặt tour trước tối thiểu 2 ngày so với ngày khởi hành (không tính ngày lễ, thứ 7 và chủ nhật) 

 Phải gửi đầy đủ thông tin chính xác và đầy đủ về Họ tên + ngày tháng năm sinh 

 Là người có quốc tịch Việt Nam 

 Quý khách đi tour (đặc biệt là các tour liên quan đến tàu thủy, tàu hỏa, máy bay… hoặc các tour đi đến 

các vùng biên giới) phải mang theo giấy tờ tùy thân hợp pháp (CMTND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu). Trẻ 

dưới 14 tuổi tối thiểu phải mang theo giấy khai sinh. Trẻ em từ 14 tuổi trở lên bắt buộc phải có Thẻ căn 

cước hoặc hộ chiếu. 

 Nên mang theo thuốc đau bụng do tiêu chảy, thuốc cảm sốt thông thường 

 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 

 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 dưới 6 khách, có thể lái xe sẽ kiêm hướng dẫn viên. 

 (*) Trách nhiệm của khách hàng: 

 Khách hàng tự chịu trách nhiệm về sức khỏe và các bệnh mãn tính (tim mạch, huyết áp, tiểu đường, 

xương khớp…), bệnh bẩm sinh, bệnh tiềm ẩn, bệnh HIV AIDS, bệnh rối loạn tinh thần và thần kinh, phụ 

nữ đang mang thai... là những bệnh không nằm trong phạm vi được bảo hiểm. Khi cần thiết Quý khách 

phải viết cam kết về bệnh tật của bản thân khi tham gia tour. Bên tổ chức tour không chịu trách nhiệm đối 

với những trường hợp Quý khách không khai báo bệnh, khai báo không trung thực cũng như các trường 

hợp nằm ngoài phạm vi bảo hiểm du lịch trong tour. 

 Khách hàng phải tự bảo quản tài sản riêng của mình trong mọi trường hợp và ở tất cả các nơi trong suốt 

chuyến đi. Bên tổ chức tour không chịu trách nhiệm về những mất mát về tiền bạc, tư trang quý, vé máy 

bay, và tài sản riêng của khách hàng trong chuyến đi. 

 


