
TOUR THU ĐÔNG MIỀN BẮC 2022

Thời gian: 3 ngày 2 đêm | Phương tiện: Ôtô du lịch | Khởi hành: Thứ 6 hàng tuần
32

CÁC ĐIỂM THAM QUAN HOT NHẤT

- Cổng trời Quản Bạ

- Cao nguyên đá Đồng Văn

- Dinh thự họ Vương

- Cột cờ Lũng Cú

- Phố Cáo



Bao gồm : Ăn Trưa – Ăn Tối

Buổi sáng:

Xe và Hướng dẫn viên Công ty VIETNAM BOOKING đón khách tại điểm hẹn khởi hành đi Hà Giang.
Trên đường Quý khách có thể tranh thủ chiêm ngưỡng cảnh sắc rừng núi vô cùng hùng vĩ và hoang
sơ. Và dọc đường đi, xe sẽ dừng nghỉ, Quý khách có thể xuống sẽ thư giãn và chụp hình, sau đó tiếp tục
hành trình đi tour du lịch Hà Nội Hà Giang 3 ngày 2 đêm.

Buổi trưa:

Quý khách dùng bữa trưa tại nhà hàn. Sau đó tiếp tục hành trình đến với Cổng Trời Quản Bạ.

Buổi chiều:

Xe và HDV đưa quý khách đến Cổng Trời Quản Bạ chụp hình Núi đôi Cô Tiên. Nơi đây, Quý khách sẽ
được ngắm nhìn sự kỳ diệu của tạo hóa khi được thiên nhiên ưu ái cho mảnh đất này. Tại đậy, du
khách có thể ngắm nhìn toàn cảnh thị trấn Tam Sơn từ trên cao. Từ đây, Quý khách sẽ được tận mắt
chiêm ngưỡng rừng thông bạt ngàn đẹp nhất Việt Nam trên đường đến Yên Minh.

Về đến Yên Minh, xe và HDV dẫn đoàn đến khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi.

Buổi tối:

Đoàn đến Yên Minh, Quý khách dùng bữa tối. Buổi tối tự do khám phá vùng cực bắc tổ quốc về đêm.
Nghỉ đêm tại Hà Giang.



Bao gồm : Ăn Sáng – Ăn Trưa – Ăn Tối

Buổi sáng:

Quý khách dùng điểm tâm sáng và làm thủ tục trả phòng. Sau đó, xe & HDV đưa đoàn khởi hành đi
chiêm ngưỡng những cảnh đẹp hùng vĩ của Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn.
Dọc đường đi Quý khách ghé thăm các địa danh nổi tiếng của tour Hà Giang:

● Phố Cáo: Du khách sẽ được chiêm ngưỡng nét đẹp hoang sơ với bức tranh muôn màu đầy biến
hóa của mảnh đất Hà Giang.

● Bản Sủng Là: Nơi đây từng được biết đến là bối cảnh để quay bộ phim nhựa "Chuyện của Pao"
năm 2006 của đạo diễn Ngô Quang Hải.

● Dinh Thự Họ Vương: Một điểm đến vô cùng độc đáo không ai có thể bỏ qua khi đặt chân đến
mảnh đất nơi địa đầu Tổ Quốc.

● Check-in với Cột Cờ Lũng Cú - nơi địa đầu tổ quốc, điểm có vĩ độ cao nhất trên bản đồ Việt
Nam.

Buổi trưa:

Đoàn ăn trưa tại nhà hàng.

Buổi chiều:

Xe và HDV sẽ đưa Quý khách đến phố cổ Đồng Văn nhận phòng. Sau đó, đoàn tiếp tục chuyến hành
trình Tour du lịch Hà Nội Hà Giang 3 Ngày 2 Đêm:

● Chinh phục đèo Mã Pì Lèng trên đường đi Mèo Vạc, cũng là đoạn đẹp nhất của con đường
mang tên "Đường Hạnh phúc".

● Chụp hình và chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ của hẻm vực Mã Pì Lèng sâu 800m - nơi địa hình
bị chia cắt sâu nhất của Việt Nam.

Buổi tối:

Đoàn 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. Nghỉ đêm tại trấn Đồng Văn.



Bao gồm : Ăn Sáng – Ăn Trưa

Buổi sáng:

Ngày cuối cùng, Quý khách thức dậy dùng điểm tâm sáng. Đoàn có thể chứng kiến cảnh bà con nhiều
thành phần dân tộc từ các nẻo đường tập trung về chợ phiên Đồng Văn để tham gia phiên họp chợ
diễn ra vào sáng chủ nhật hàng tuần.

Sau đó quý khách trở về khách sạn làm thủ tục trả phòng và lên xe khởi hành về Hà Nội.

Buổi trưa:

Đoàn dùng bữa trưa, nghỉ ngơi tại nhà hàng trên đường đi.

Buổi tối:

Quý khách tiếp tục hành trình về Hà Nội.

Về đến Hà Nội, xe và HDV đưa quý khách về lại điểm đón ban đầu. Kết thúc tour du lịch Hà Nội Hà
Giang 3 ngày 2 đêm. Hướng dẫn viên thay mặt Công ty VIETNAM BOOKING gửi lời cảm ơn, chia tay
Quý khách, hẹn ngày gặp lại.

BẢNG GIÁ TOUR HÀ GIANG 3N2Đ. ĐƠN VỊ TÍNH: VNĐ/ KHÁCH

TIÊU CHUẨN
NGƯỜI LỚN

(từ 11 tuổi trở lên)
TRẺ EM

(từ 5 - <11 tuổi)

GIÁ TOUR 2.890.000 Đ 2.300.000 Đ

NHỮNG ĐỊA ĐIỂM DU LỊCH KHÁC TẠI HÀ GIANG NGOÀI CHƯƠNG TRÌNH:
●Những địa danh nổi tiếng: Nhà Của Pao, Làng Lô Lô Chải, Cửa Khẩu Thanh Thủy, Làng Văn Hóa

Lũng Cẩm, Dốc Thẩm Mã, Dốc Bắc Sum, Cửa khẩu Săm Pun,....
●Những địa danh gần gũi với thiên nhiên: Rừng Thông Yên Minh, Hoàng Su Phì, Sông Nho Quế,

Động Én, Núi Tây Côn Lĩnh, Núi Cấm Sơn,...



●Những thác, hồ nước đẹp: Thác Thí, Thác Nặm Tạu, Thác Tiên, Thác Luồng, Thác Trăn, Thác Vằng
Kheo, Vách Đá Thần, Hồ Noong,...

●Những ngôi chùa, chiền ở Hà Giang: Chùa Quan Âm, Chùa Sùng Khánh, Chùa Hộ Quốc, Miếu
Ông,...

DỊCH VỤ BAO GỒM:
● Vận chuyển: Xe du lịch đời mới phục vụ suốt tuyến (từ 7 chỗ - 29 chỗ tùy số lượng khách). Xe đón

tiễn sân bay khứ hồi từ sân bay Nội Bài – Khách sạn HN.
● Lưu trú: Khách sạn tiêu chuẩn đầy đủ tiện nghi, trung bình 02-03 khách/phòng.

✓ Lưu ý: Quý khách có thể lựa chọn ngủ tại khách sạn 2*, 3 * (báo giá khi tư vấn tour).
● Ăn uống :

✓ 02 bữa ăn sáng tại nhà hàng với thực đơn món Việt.
✓ 05 bữa ăn chính theo chương trình với menu từ 5 món trở lên.

● Hướng dẫn viên: thuyết minh và phục vụ cho đoàn suốt tuyến.
● Bảo hiểm: Khách được bảo hiểm du lịch trọn gói, mức bồi thường tối đa 20.000.000 đ/vụ.
● Tham quan: Vé vào cổng các điểm tham quan theo chương trình.
● Phục vụ: Khăn lạnh (01 cái/ngày) + Nước suối Aquafina 500ml (01 chai/khách/ngày).

KHÔNG BAO GỒM:
● Vui chơi giải trí cá nhân, đồ uống trong các bữa ăn, trong khách sạn và các chi phí ăn uống
ngoài chương trình.
● Hóa đơn giá trị gia tăng (VAT).
● Tip cho lái xe và HDV.
● Phụ thu đối với du khách quốc tịch nước ngoài.
● Phụ thu phòng đơn và các phụ thu khác (nếu có).

● GIÁ TOUR – ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI TRẺ EM ĐI THEO:
● Trẻ em dưới 5 tuổi miễn phí (gia đình tự túc lo cho bé). Mỗi gia đình kèm 01 bé miễn phí, nếu

nhiều hơn phải phụ thu 50% giá tour). Tùy vào từng điểm tham quan đối với những trẻ miễn phí
tour nếu điểm tham quan đó tính phí thì cha mẹ tự lo cho bé.

● Trẻ em từ 5 – 10 tuổi tính 70% vé người lớn. Tiêu chuẩn: có suất ăn + chỗ ngồi trên xe + vé tham
quan, nhưng ngủ chung giường với bố mẹ, trẻ em không có tiêu chuẩn giường ngủ).

● Từ 10 tuổi trở lên tính vé như người lớn.

QUY ĐỊNH HỦY TOUR:
Quý khách vui lòng thanh toán các khoản hủy tour, lệ phí cụ thể:

● Hủy tour ngay sau khi đăng ký đến 10 ngày trước ngày khởi hành, phạt 30% trên giá tour.
● Hủy tour trong vòng từ 5 – 10 ngày trước ngày khởi hành, phạt 50% trên giá tour.
● Hủy tour trong vòng từ 3 – 5 ngày trước ngày khởi hành, phạt 75% trên giá tour.
● Hủy tour trong vòng từ 0 – 3 ngày trước ngày khởi hành, phạt 100% giá trị tour.
● Riêng vé máy bay không hoàn, không hủy theo quy định của hãng hàng không.
● Ngày lễ tết không hoàn, không hủy, không đổi, không áp dụng chính sách hủy trên.



LƯU Ý:
● Thứ tự các điểm tham quan trong chương trình có thể thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế.

Nhưng không huỷ bỏ hoặc thay đổi mà không có sự thoả thuận với đoàn.
● Du khách có mặt tại điểm đón trước 15 phút. Du khách đến trễ khi xe đã khởi hành hoặc hủy tour

không báo trước vui lòng chịu phí như ‘hủy vé ngay ngày khởi hành’.
● Du khách mang theo giấy CMND hoặc Hộ chiếu (bản chính), nên mang theo hành lý gọn nhẹ,

không mang vali lớn. Trẻ em phải đi cùng cha mẹ hoặc không có cha mẹ đi cùng thì cần giấy cam
kết đi tour cùng người thân, khi đi phải mang theo giấy khai sinh hoặc hộ chiếu.

● Du khách tự quản lý tiền bạc tư trang trong quá trình tham quan du lịch.
● Chương trình tour được coi là biên bản ghi nhớ giữa khách hàng và Công ty. Những thắc mắc, khiếu

nại sẽ dựa vào những quy định trong chương trình và phiếu thu để giải quyết.
“Trong những trường hợp khách quan như: khủng bố, thiên tai, dịch bệnh… hoặc do có sự cố, có sự
thay đổi lịch trình của các phương tiện vận chuyển công cộng như: máy bay, tàu hỏa… thì Công ty sẽ
giữ quyền thay đổi lộ trình bất cứ lúc nào vì sự thuận tiện, an toàn cho khách hàng và sẽ không chịu
trách nhiệm bồi thường những thiệt hại phát sinh”

Kính Chúc Quý Khách Chuyến Du Lịch Nhiều Kỉ Niệm Và Niềm Vui

VIETNAM BOOKING – NIỀM TIN CỦA BẠN


