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Tour Du Lịch Hà Giang - Tuyên Quang - Bắc Kạn 5 Ngày 4 Đêm
Tổng quan
Giá bao gồm & Giá không bao gồm
Lình trình tour

I. Tổng quan
Ngày

Nơi đến

Các hoạt động

1

Hà Nội - Vị Xuyên - Hà
Giang (Ăn: Trưa, Tối)

Đi Hà Giang, trên đường
ghé thăm Nghĩa Trang Vị
Xuyên, Đài Hương 468

2

Hà Giang - Hoàng Su Phì
(Ăn: Sáng, Trưa, Tối)

Tham quan ruộng bậc
thang Hoàng Su Phì - đỉnh
Tây Côn Lĩnh

3

Hoàng Su Phì - Lâm Bình Giao Lưu Văn Nghệ (Ăn:
Sáng, Trưa, Tối)

Khởi hành đi Lâm Bình Tham gia giao lưu văn
nghệ

4

Lâm Bình - Na Hang - Bắc
Kạn (Ăn: Sáng, Trưa, Tối)

Tham quan hồ Lâm Bình Na Hang - Khởi hành đi Bắc
Kạn - Ba Bể

5

Ba Bể - Hà Nội (Ăn: Sáng,
Trưa)

Tham quan hồ Ba Bể - về
Hà Nội

II. Giá bao gồm & Giá không bao gồm
Giá bao gồm
Phương tiện: Theo tiêu chuẩn đăng ký.
Xe du lịch phục vụ tham quan theo chương trình;
Thuyền thăm quan hồ Ba Bể, hồ sinh thái Na Hang & Lâm Bình.

Phương tiện

Homestay: Theo tiêu chuẩn đăng ký - Homestay sạch sẽ, thoáng mát với kiến trúc và văn hóa của bà con dân tộc địa
phương.
Ăn uống: Các bữa ăn theo chương trình.
03 bữa sáng x 30.000đ/suất & 01 bữa sáng x 40.000đ/suất.
7 bữa chính x 120.000đ/suất & 02 bữa x 130.000đ/suất (Theo văn hóa ẩm thực địa phương )
Hướng dẫn viên: Chuyên nghiệp, nhiệt tình, tận tâm phục vụ theo hành trình và tại điểm.
Dịch vụ khác: Theo tiêu chuẩn đăng ký.
Bao gồm vé tham quan cácđiểm du lịch (Vào cổng lần 1); Giao lưu văn nghệ, lửa trại.
Bảo hiểm du lịch Eroscare, mức bồi thường tối đa 30.000.000đ/vụ/trườnghợp.
Quà tặng: Mũ du lịch, nước uống hàng ngày (1chai/khách/ngày)

Giá không bao gồm
Thuế V.A.T; Ăn uống, tham quan ngoài chương trình, điện thoại, giặt ủi, giải trí cá nhân.
Tips dành cho tài xế và hướng dẫn viên & đội văn nghệ địa phương.
Các dịch vụ khác không đề cập trong phần ” DỊCH VỤ BAO GỒM ”.

III. Lình trình tour

Ngày 1

Hà Nội - Vị Xuyên - Hà Giang (Ăn: Trưa, Tối)

05h30: Xe và HDV của Công ty đón Quý khách tại điểm hẹn. khởi hành đi Vị Xuyên - Hà Giang, Đoàn dừng chân
ăn sáng tự túc tại Tp Tuyên Quang. Sau đó tiếp tục hành trình tới Vị Xuyên, nghỉ ngơi ăn trưa tại nhà hàng. Đến
giờ đoàn khởi hành đi thăm và làm lễ dâng hương:
Nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên - Nơi yên nghỉ của gần 2.000 liệt sĩ đến từ 33 tỉnh thành trên cả nước, nơi địa
đầu tổ quốc. nghe những câu chuyện lịch sử giữ nước của những người con yêu nước tỉnh Hà Giang, lặng
mình bên những ngôi mộ liệt sỹ, thêm phần nào biết ơn đến những người đã ngã xuống để mảnh đất nơi đây
mãi xanh tươi và trường tồn cùng đất nước…
Đài hương 468 - Đây là nơi tưởng niệm các chiến sỹ anh dũng chiến đấu bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng nơi
địa đầu Tổ quốc, bảo vệ độc lập tự do cho dân tộc tại Mặt trận Vị Xuyên đã hy sinh tại nơi đây nhưng chưa
được quy tập về nghĩa trang...
Đoàn tiếp tục thăm quan - Cây hương, làng Ping, ngã ba cửa tử…trước khi tiếp tục đi TP. Hà Giang về
homestay, nghỉ ngơi…
Tối: Đoàn dùng bữa tối, tự do tham quan Hà Giang về đêm và Nghỉ đêm tại Homestay A Sử.

Ngày 2

Hà Giang - Hoàng Su Phì (Ăn: Sáng, Trưa, Tối)

Sáng: Sau bữa sáng, đoàn lên xe khởi hành đi Hoàng Su Phì. Trên đường vào Hoàng Su Phì đoàn dừng chân tham
quan, chụp ảnh những ruộng bậc thang đẹp đến mê người của Hoàng Su Phì. Đoàn dừng chân tham quan và
thưởng thức đặc sản chè Shan Tuyết cổ. Tìm hiểu văn hóa các bản dân tộc Mông, Dao dọc tuyến đường.
Trưa: Đoàn ăn trưa và nhận phòng nghỉ ngơi.
Chiều: HDV đưa đoàn đi tham quan, chụp ảnh và tìm hiểu bản sắc văn hoá địa phương:

Ruộng bậc thang - Danh thắng ruộng bậc thang Hoàng Su Phì nằm trên địa bàn 6 xã Bản Luốc, Sán Sả Hồ,
Bản Phùng, Hồ Thầu, Nậm Ty và Thông Nguyên. Đây là những xã có danh lam thắng cảnh ruộng bậc thang
tiêu biểu, được đánh giá vào loại đẹp nhất Việt Nam với lịch sử hàng trăm năm, do đồng bào các dân tộc La
Chí, Dao, Nùng tạo nên bằng chính bàn tay lao động cần cù và sáng tạo của mình.
Chiêm ngưỡng đỉnh núi Tây Côn Lĩnh - Đây là đỉnh cao nhất vùng Đông Bắc Việt Nam và là một trong những
đỉnh núi cao nhất Việt Nam
Tối: Đoàn ăn tối và tự do khám phá, dạo chơi Hoàng Su Phì về đêm. Nghỉ tại Dao Homestay.

Ngày 3

Hoàng Su Phì - Lâm Bình - Giao Lưu Văn Nghệ (Ăn: Sáng, Trưa, Tối)

Sáng: Quý khách ăn sáng, sau đoà đoàn tham quan và tìm hiểu phiên chợ của các đồng bào dân tộc tại Hoàng Su
Phì. Xe đưa quý khách về Lâm Bình (khoảng 130km) theo quốc lộ 2 và 279. Trưa đến Lâm Bình, đoàn nhận phòng
tại Homestay Nặm Đíp nghỉ ngơi và ăn trưa…
Chiều: Tự do thăm quan và khám phá các Nặm Đíp, Bản Bon, Nà Muông, Nà Đông với những ngôi nhà sàn truyền
thống của đồng bào dân tộc Tày, Dao, ngắm rừng cọ, xem cách dệt những tấm chăn thổ cẩm truyền thống nơi
đây, dạo chơi chụp ảnh với cảnh đẹp tại homestay, trải nghiệm ra suối bắt cua, ốc đá, tự do tắm bể bơi nước suối
tự nhiên tại thôn Nặm Đíp (Cách Homestay Nặm Đíp 200m với giá 5.000đ - Chi phí tự túc)
19h00: Đoàn ăn tối với các món ăn đại phương…Sau đó tham gia Chương trình Giao lưu văn nghệ, lửa trại với các
tiết mục biểu diễn của dân tộc Tày, Dao. Nghỉ tại Homestay Nặm Đíp.

Ngày 4

Lâm Bình - Na Hang - Bắc Kạn (Ăn: Sáng, Trưa, Tối)

Quý khách dậy sớm tự do leo núi trải nghiệm hoặc khám phá chợ trung tâmHuyện Lâm Bình, tìm hiểu nét văn hoá
tại địa phương, mua sắm các sản vật vùng cao., sau đó đoàn ăn sáng tại Homestay Nặm Đíp…
07h30: Quý khách chia tay Homestay Nặm Đíp, lên xe đi thăm quan:
Di tích Quốc gia chùa Phúc Lâm - Một ngôi chùa có lịch sử lâu đời và hiện đang là điểm đến tâm linh của du
khách thập phương mỗi khi đến thăm Quê Hương Lâm Bình. Sau khi dâng hương, lễ chùa đoàn đến bến
Thượng Lâm, quý khách lên thuyền khởi hành đi thăm quan và khám phá:
Lòng hồ Lâm Bình & Na Hang - Đây là nơi hội tụ của hai dòng sông trữ tình là Sông Gâm & Sông Năng, được
bao bọc xung quanh bởi những dãy núi đá và cánh rừng nguyên sinh hùng vỹ, nhấp nhô, trùng điệp. Trên
chuyến tham quan lòng hồ đoàn sẽ được ngắm Núi Pác Tạ; vách đá nàng tiên, chú khách; ngắm khu 99
ngọn núi; ngắm núi đôi, núi đổ và đặc biệt là nơi đây được du khách ví như “Hạ Long trên cạn giữa đại
ngàn”.
Khám phá Cọc Vài Phạ tức Cọc buộc trâu trời linh thiêng - Quý khách thành tâm và sờ tay vào cọc Vài cầu
nguyện bình an đến cho gia đình và người thân…
Thác Khuổi nhi - Chinh phục 3 tầng tháp với làn nước trong xanh mát rượi cùng trải nghiệm massage cá tự
nhiên khi du khách thả chân xuống dòng suối…Đoàn ăn trưa trên thuyền với những món đặc sản của địa
phương như: Cá lòng hồ, rau rừng… sau đó tiếp tục cuộc hành trình đến thăm và khám phá trải nghiệm:
Đoàn thăm ngôi đền Pác Tạ linh thiêng - Được người dân nơi đây thờ kính, làm lễ dâng hương và nghe giới
thiệu về lịch sử hình thành và phát triển.
13h00: Thuyền cập bến Thủy - Na Hang, đoàn theo quốc lộ 279 men theo con đường dọc dòng sông Năng, đến
với Bắc Kạn nhận phòngnghỉ ngơi và tự do tham quan ngắm cảnh chụp ảnh
Đoàn ăn tối tại nhà hàng tự do dạo chơi và Nghỉ đêm tại Homestay Hồ Ba Bể.

Ngày 5

Ba Bể - Hà Nội (Ăn: Sáng, Trưa)

Sau bữa sáng, Quý khách lên xe di chuyển đến bến xuống thuyền đi thăm quan Hồ Ba Bể.
Ngồi trên thuyền Quý khách tự do thả hồn vào giữa khung cảnh tuyệt đẹp của Hồ như một bức tranh thủy
mặc hòa quyện giữa non - nước và mây trời. Thăm Động Phuông…
Quý khách lên thăm quan Đền An Mạ - Nơi được người dân địa phương lập nên để thờ và ghi nhận long
trung thành của các vị tướng đời nhà Mạc.
Sau đó Quý khách sẽ dừng ở Đảo Bà Góa - Gắn liền với sự tích của Hồ để chụp hình.
Đoàn ăn trưa và nghỉ ngơi tại nhà hàng. Đến giờ đoàn lên xe khởi hành về Hà Nội, tới điểm đón ban đầu. Chia tay
Qúy khách - Kết thúc chương trình “ MÙA NƯỚC ĐỔ & MÙA THU VÀNG 2020 ”.
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