
 

CHƯƠNG TRÌNH TOUR CARAVAN 2020 

“VÒNG CUNG ĐÔNG BẮC” 

MÙA LÚA CHÍN 
HÀ NỘI – HOÀNG SU PHÌ – ĐỒNG VĂN – LŨNG CÚ 

ĐÈO MÃ PÌ LÈNG – ĐÈO MẺ PIA – HANG PÁC BÓ 

THÁC BẢN GIỐC – HỒ BA BỂ 

 

 

Thời gian: 6 ngày 5 đêm 

Phương tiện: Xe tự túc 

Ngày khời hành: 19/09/2020 

Khởi hành từ Hà Nội 

 

NGÀY 1: HÀ NỘI – HOÀNG SU PHÌ (295km) (Ăn: Sáng/Trưa/Tối) 

 5h00: Tập trung tại điểm hẹn, làm lễ xuất phát. 

 6h00: Xuất phát theo QL2 đi Hoàng Su Phì - tỉnh Hà Giang đến huyện Bắc Quang 

dùng cơm trưa, tiếp tục hành trình đến Hoàng Su Phì tham quan tuyệt phẩm ruộng 



bậc thang “Mùa lúa chín”. Chụp hình kỷ niệm, tìm hiểu cuộc sống lao 

động, phong tục tập quán văn hóa của đồng bào các dân tộc Dao Đỏ - 

những người đã sáng tạo nên những thửa ruộng bậc thang đẹp mê hồn giữa khung 

cảnh thiên nhiên đất trời. 

 Tiếp đến, đoàn làm thủ tục nhận phòng homestay, nghỉ ngơi, thư giãn. 

 Buổi chiều đoàn trải nghiệm tắm lá thuốc truyền thống của người dân tộc 

Dao Đỏ. 

 Đoàn dùng cơm tối và giao lưu múa xòe tại bản Nậm Hồng. 

 Nghỉ đêm tại homestay. 

 

NGÀY 2: HOÀNG SU PHÌ – TP. HÀ GIANG (82km) (Ăn: Sáng/ Trưa/Tối) 

 6h00-7h30: Dùng bữa sáng và làm thủ tục trả phòng. 

 Đoàn xuất phát đi chinh phục đỉnh Chiêu Lầu Thi có nghĩa là “Chín tầng thang”, 

cao 2.402m so với mặt nước biển, nằm giữa miền đất “vỏ cây vàng” – Hoàng Su Phì 

là điểm đến mới được bổ sung vào danh sách “cần phải chinh phục” của những 

người yêu thích du lịch. 

 Tiếp theo đoàn dùng cơm trưa với đặc sản địa phương. 

 Đoàn tiếp tục khởi hành về Hà Giang, nhận phòng và dùng cơm tối, nghỉ ngơi. 

 Đoàn nghỉ đêm tại khách sạn Phoenix 4* 

 

NGÀY 3: TP. HÀ GIANG – LŨNG CÚ – ĐỒNG VĂN (200km) (Ăn: Sáng/ Trưa/Tối) 

 6h00-7h30: Dùng bữa sáng và làm thủ tục trả phòng. 

 Đoàn xuất phát đi chinh phục công viên địa chất toàn cầu-Cao Nguyên Đá 

Đồng Văn - với vẻ đẹp hoang sơ, thơ mộng tựa như một “thiên đường xám” ẩn 

hiện trong sương khói. 

 Tiếp theo đoàn dừng chân và chụp ảnh kỷ niệm tại đèo Bắc Sum, Cổng Trời 

Quản Bạ, ngắm Núi Đôi. 

 Đoàn qua Yên Minh đến xã Xà Phìn dùng cơm trưa, tham quan tìm hiểu Dinh 

họ Vương 

  Đoàn đi chinh phục đỉnh Lũng Cú. Sau đó về Phố Cổ Đồng Văn nhận phòng, 

dùng cơm tối, nghỉ ngơi. 

 Đoàn nghỉ đêm tại khách sạn Hoa Cương 3* - khách sạn lớn nhất thị trấn 

Đồng Văn. 

 

NGÀY 4: ĐỒNG VĂN – CAO BĂNG (275km) (Ăn: Sáng/ Trưa/Tối) 



 6h00-7h30: Dùng bữa sáng và làm thủ tục trả phòng. 

 Đoàn xuất phát đi chinh phục Mã Pì Lèng, qua Mèo Vạc nghe kể chuyện về 

chợ tình Khâu Vai. 

 Tiếp theo đoàn đến Bảo Lạc dùng cơm trưa và tiếp tục chinh phục đèo Mẻ Pia – 

14 tầng hiểm trở nhất Việt Nam. 

 Đoàn về thăm hang Pác Bó, suối Le-Nin 

 Sau đó, đoàn khởi hành về Tp. Cao Bằng, nhận phòng và dùng cơm tối, nghỉ ngơi. 

 Đoàn nghỉ đêm tại khách sạn Sunny 4* - khách sạn lớn nhất tỉnh Cao Bằng 

 

NGÀY 5: TP. CAO BẰNG – HỒ BA BỂ (124km)  (Ăn: Sáng/ Trưa/Tối) 

 6h00-7h30: Dùng bữa sáng và làm thủ tục trả phòng. 

 Đoàn xuất phát tham quan Thác Bản Giốc.  

 Đoàn dùng cơm trưa và khởi hành theo QL3 về Bắc Cạn 

 Đoàn nhận phòng homestay tại Hồ Ba Bể. 

 Đoàn dùng cơm tối, tham gia giao lưu văn nghệ, tìm hiểu văn hóa dân tộc 

Tày 

 Đoàn nghỉ đêm tại homestay lớn nhất khu vực hồ Ba Bể, tỉnh Bắc Cạn 

 

NGÀY 6: HỒ BA BỂ - HÀ NỘI (234km)  (Ăn: Sáng/Trưa/---) 

 6h00-7h30: Dùng bữa sáng và làm thủ tục trả phòng. 

 Đoàn xuất phát tham quan Hồ Ba Bể - 1 trong 20 hồ nước ngọt đẹp nhất thế giới 

(xếp hạng bởi UNESCO), là địa danh nổi tiếng thu hút hàng ngàn lượt khách du lịch 

tham quan mỗi năm. 

 Đoàn dùng cơm trưa và chia tay đoàn. 

**Thứ tự các điểm tham quan và lộ trình chuyến đi có thể thay đổi tùy theo tình hình 

thực tế nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ các điểm tham quan.** 

GIÁ TOUR TRỌN GÓI  

KHÁCH NGUỜI 
LỚN 

Trẻ em từ 5 – dưới 10 tuổi 

(75% vé người lớn) 

Trẻ em dưới 5 tuổi 

 (gia đình tự túc) 

10.800.000 vnđ 
 

8.100.000 vnđ 

(đã gồm suất ăn, suất ngủ) 

 

 

GIÁ TOUR BAO GỒM: 

 Xe dẫn đường, chốt đoàn suốt hành trình 



 Decal xe, bộ đàm, cầu đường xuất phát từ Hà Nội. 

 Lưu trú: Homestay (Hoàng Su Phì, Hồ Ba Bể), Khách sạn 4* Phoenix-Tp.Hà 

Giang, khách sạn Hoa Cương-Đồng Văn, khách sạn Sunny-Cao Bằng (hoặc tương 

đương) 

 Ăn uống đầy đủ theo chương trình với đặc sản địa phương 

 Vé cổng tham quan 1 lần theo chương trình 

 Nón, Áo đồng phục chương trình 

 Chương trình Media, Flycam 

 Bảo hiểm du lịch trọn tour 30.000.000/người/trường hợp 

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM : 

 Phát sinh ngoài chương trình, minibar,… 

 Hóa đơn VAT 

PHƯƠNG ÁN XE CỦA THÀNH VIÊN MIỀN NAM & MIỀN TRUNG 

 Tự lái xe từ Tp.HCM 

 Gửi xe ra Hà Nội 

 Thuê xe tại Hà Nội 

 BTC sẽ hỗ trợ 1 trong 3 phương án. 

ĐIỀU KIỆN HỦY TOUR: Hạn chót nhận khách và thanh toán là 30/08/2020 

 Hủy tour từ ngày 01/09/2020 – 09/09/2020: 75% chi phí tour 

 Hủy tour từ ngày 10/09/2020: 100% chi phí tour. 

 

** Trong trường hợp khách quan như : khủng bố, thiên tai, điều kiện thời tiết 

(bão, giông…) … thì công ty sẽ giữ quyền thay đổi lộ trình chuyến du lịch bất cứ 

lúc nào vì sự an toàn và thuận tiện cho khách hàng và sẽ không chịu trách 

nhiệm bồi thường những thiệt hại phát sinh. 

 

Chúc quý khách một chuyến đi thú vị và bổ ích! 

 


