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TOUR ĐÔNG BẮC 7 NGÀY/ 6 ĐÊM 

 TÂN TRÀO – TUYÊN QUANG - HÀ GIANG – ĐỒNG VĂN – MÈO VẠC - BẢO LẠC – BA BE – CAO BẰNG - THÁC BẢN GIỐC - LẠNG SƠN 

A G ENDA  TO UR  

   CÔNG TY DU LỊCH NHẬT KÝ VIỆT NAM 

  AGENDA TOUR VIETNAM CO., LTD 

* Adr: No 169 Nguyen Ngoc Vu, Trung Hoa, Cau Giay, Hanoi, Vietnam* Hotline: 0914257602  

   * Email: info@agendatour.com * www.agendatour.com * https://dulichnhatky.com 

 

Du Lịch Nhật Ký sẽ cùng du khách khám phá vẻ đẹp hùng vĩ của cao 

nguyên đá Đồng Văn, về thăm lại chiến khu Tân Trào, hang Pác Pó. Hòa 

mình vào thiên nhiên xanh mát giữa hồ Ba Bể, thác Bản Giốc, Cao Băng, 

Lạng Sơn 

Chuyên gia cho tour của Qúy khách 

 

Tel/ Zalo/ Viber/ Wasappe: 091 425 76 02  

Email: quycuong@agendatour.com 

mailto:info@agendatour.com
http://www.agendatour.com/
https://dulichnhatky.com/
tel:0914257602
quycuong@agendatour.com
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CHƢƠNG TRÌNH TỔNG QUÁT : 
 
 
 
 
    NGÀY 1: HÀ NỘI - TÂN TRÀO - HÀ GIANG (Ăn 2 bữa) 
 
    NGÀY 2: HÀ GIANG - LŨNG CÚ - ĐỒNG VĂN (Ăn 3 bữa) 
  
    NGÀY 3: ĐỒNG VĂN - MÈO VẠC – BẢO LAC  (Ăn 3 bữa) 
 
    NGÀY 4: BẢO LẠC - HỒ BA BỂ (Ăn 3 bữa) 
 
    NGÀY 5: BA BỂ - CAO BẰNG - PẮC PÓ (Ăn 3 bữa) 
 
    NGÀY 6: CAO BẰNG - THÁC BẢN GIỐC - ĐỘNG NGƢỜM NGAO - LẠNG SƠN  (Ăn 3 bữa) 
 
    NGÀY 7: LẠNG SƠN - NỘI BÀI – HOẶC HÀ NỘI (Ăn sáng, trƣa) 
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CHƢƠNG TRÌNH CHI TIẾT 

NGÀY 1 : HÀ NỘI – TÂN TRÀO – HÀ GIANG (Ăn trƣa/ tối bao gồm)                                                                                Khách sạn và điểm nghỉ 

 

Sáng:  Xe và HDV đón Quý khách Hà Nội, khởi hành đi Hà Giang. Quý khách dừng chân ăn trưa tại 

Tân Trào 

Chiều: Quý khách thăm quan  Khu di tích Tân Trào - thăm đình Hồng Thái, Cây đa Tân Trào, 

Lán Nà Lừa - nơi ở và làm việc của Bác Hồ từ tháng 6 đến tháng 8 năm 1945 chuẩn bị cho cuộc 

tổng khởi nghĩa. Đoàn tiếp tục hành trình đi Hà Giang, ngắm cảnh đẹp yên bình vùng cao hoang sơ 

đến kỳ ảo. Quý khách đến Hà Giang, nhận phòng, ăn tối, nghỉ ngơi.  

Tối: Tự do khám phá Hà Giang về đêm. 

Khách sạn : Trƣờng Xuân Resort   

 
Trƣờng Xuân Resort   

 

 

NGÀY 2 : HÀ GIANG - LŨNG CÚ - ĐỒNG VĂN (Ăn sáng /trƣa/ tối bao gồm) 

 

Sáng: Quý khách khởi hành đi Cao nguyên đá Đồng Văn - Khám phá vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ 

của núi rừng Đông Bắc, dừng chân tại Cổng Trời Quản Bạ ngắm toàn bộ thị trấnTam Sơn, xã 

Quản Bạ, dừng chân thăm & chụp hình lưu niệm tại Núi Đôi (núi Cô Tiên) - một thắng cảnh đẹp nổi 

tiếng của thị trấn và cũng là một minh chứng về lòng chung thủy của nhân gian truyền lại từ đời này 

qua đời khác. Quý khách ăn trưa tại Yên Minh. 

Chiều: Đoàn khởi hành thăm khu dinh thự vua Mèo Vƣơng Chí Sình – Vị vua cai quản toàn bộ 

người Hmong trên vùng đất phiên dậu của Việt Nam. Tiếp tục khởi hành đi Lũng Cú - Điểm cực 

bắc của tổ quốc, tham quan và chụp ảnh tại đỉnh cao nhất của cột cờ Lũng Cú. Lên xe về Đồng 

Văn nhận phòng khách sạn 

 Tối: Ăn tối tại nhà hàng và thưởng thức các món ăn đặc sản của vùng Cao nguyên Núi Đá. Nghỉ 

đêm khách sạn tại Đồng Văn. 

Khách sạn  Lâm Tùng.    

 

Khách sạn  Lâm Tùng 
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NGÀY 3: ĐỒNG VĂN - MÈO VẠC – BẢO LẠC  (Ăn sáng /trƣa/ tối bao gồm) 

 

Sau bữa sáng, dạo chơi phố cổ Đồng Văn, khoảng 10h sang khởi hành đi  Mèo Vạc bằng cách 

vượt qua Núi Mã Phi Lèng ở độ cao hơn 2000 mét. Quý khách đi bộ một đoạn ngắn dọc theo Núi 

Mã Phì Lèng để chiêm ngưỡng toàn cảnh thung lũng tuyệt đẹp với những thửa ruộng bậc thang, 

những đồi cỏ lau, những ngôi nhà của người Hmông, người Dao và bên dòng sông Nho Quế thơ 

mộng, êm đềm bắt nguồn từ Trung Quốc chảy dài trên lãnh thổ Việt Nam như một dải lụa trắng. Đi 

xuống làng để tiếp xúc với họ và khám phá văn hóa và cuộc sống hàng ngày của họ. 

Đến Mèo Vạc khoảng 12h 30, thăm quan Mèo Vạc và ăn trưa tại nhà hàng địa phương 

Tiếp tục lên đường đến với Bảo Lạc trên con đƣờng đi đến hạnh phúc của người Việt. Đến Bảo 

Lạc. Thời gian rảnh để đi dạo hoặc nghỉ ngơi. 

Khách sạn  Đức Tài.  

Khách sạn  Đức Tài 

 

 

NGÀY 4: BẢO LẠC - HỒ BA BỂ (Ăn sáng /trƣa/ tối bao gồm) 

 

Trên đường đi Cao Bằng, 13 km từ Bảo Lạc, rẽ trái khoảng 6 km để và bản Lolo,  ngôi làng nhỏ 

mà chúng tôi đã quay chương trình: “  Những Vùng đất huyền bí”  on France 2 (Black LoLos 

Vietnam) 

Sau bữa sáng khởi hành đi khu bảo tồn thiên nhiên Ba Bể. Khi đến nơi vào buổi trưa, bạn đi bộ 

trong thung lũng của người Tày để thư giãn và khám phá cuộc sống hàng ngày của họ. Tiếp tục lên 

đường đến Hồ Ba Bể. 

Ăn tối và nghỉ đêm tại Ba Bể. 

Hồ Ba Bể là một địa danh bồng lai nổi tiếng đi vào thi ca - trở thành niềm tự hào không chỉ riêng với 

người dân Bắc Kạn mà còn với cả dân tộc Việt Nam. Hồ Ba Bể thuộc quần thể vườn quốc gia Ba 

Bể, nằm cách trung tâm thị xã Bắc Kạn khoảng 70km. Hồ được hình thành từ bàn tay của tạo hóa - 

 

Ngủ homestay ngƣời Tày ở Ba Bể 
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mang vẻ đẹp hoàn toàn tự nhiên và độc đáo không đâu có được. 

Đặc biệt mà nói, hồ Ba Bể được tôn tạo từ sự chuyển động địa chất qua hàng triệu năm. Các dãy 

núi đá vôi, hang động sụt lún hợp thành ba hồ Pé Lèng, Pé Lù và Pé Lầm - gọi chung là hồ Ba Bể. 

Hồ có diện tích khá lớn lên đến 500 ha, dài hơn 8 km với độ sâu trung bình là 20m. Dưới hồ là môi 

trường tự nhiên trú ngụ của hàng trăm loài cá nước ngọt. Toàn bộ hồ nằm ở độ cao 150 m so với 

mặt nước biển - được bao quanh bởi những cánh rừng nguyên sinh xanh thẳm và những dãy đá vôi 

đồ sộ. Hồ Ba Bể quanh năm mát mẻ và đẹp dịu dàng như một bức tranh thủy mặc, thu hút khách đi 

du lịch Bắc Kạn. 

Khác biệt hoàn toàn với các hồ cacxtơ (karst) trên thế giới, Hồ Ba Bể có cấu tạo địa chất đặc biệt tự 

nhiên. Đó là lý do Hồ Ba Bể được xếp vào 1 trong 20 hồ nước ngọt tự nhiên đẹp nhất thế giới cần 

được giữ gìn và bảo vệ vào tháng 3 năm 1995 trong Hội nghị quốc tế về hồ nước ngọt. Chưa hết, 

đến năm 2012, Hồ Ba Bể tiếp tục được công nhận là Thắng Cảnh Quốc Gia đặc biệt - một sự ghi 

nhận xứng đáng cho những gì Hồ Ba Bể mang đến. 

Ngủ homestay ngƣời Tày ở Ba Bể. 

 

 

 

 

 

NGÀY 5: BA BỂ - CAO BẰNG - PẮC PÓ (Ăn sáng /trƣa/ tối bao gồm) 

 

Sáng: Quý khách khởi hành đi Cao Bằng, ngắm cảnh hũng vỹ Đông Bắc hoang sơ, nhận phòng, ăn 

trưa, nghỉ ngơi tại Cao Bằng. 

Chiều: Quý khách lên xe đi thăm Khu di tích cách mạng Pắc Pó, suối Lê Nin – Nơi Bác Hồ đã 

sống và làm việc nhiều năm tại đây, ghé mộ anh Kim Đồng. 

Tối: Khám phá Cao Bằng về đêm. 

Khách sạn Thành Loan.  

 

Khách sạn Thành Loan 
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NGÀY 6: CAO BẰNG - THÁC BẢN GIỐC - ĐỘNG NGƢỜM NGAO - LẠNG SƠN  (Ăn sáng /trƣa/ tối bao gồm) 

 

Sáng:  Quý khách khởi hành đi tham quan Thác Bản Giốc - nằm giữa Việt Nam và Trung Quốc , 

được xem là Đệ nhất thác với phong cảnh đẹp mê hồn. Quý khách tham quan Động Ngƣờm Ngao 

- chiêm ngưỡng khu “tứ trụ thiên đình” với những cột đá trông như cột chống trời. 

Chiều: Quý khách khởi hành về Lạng Sơn, qua ngả Thất Kê, nhận phòng, ăn tối tại Lạng Sơn. 

Tối: Khám phá Lạng Sơn về đêm. 

Khách sạn  Vạn Xuân  

 

 

Khách sạn  Vạn Xuân 

 

 

NGÀY 7: LẠNG SƠN - NỘI BÀI – HOẶC HÀ NỘI (Ăn sáng /trƣa/ tối bao gồm) 

 

Sáng:  Quý khách khởi hành về Lạng Sơn, ghé chợ Đông Kinh mua sắm hàng hoá và quà lưu 

niệm...ăn trưa tại nhà hàng. 

 

Chiều: Quý khách tiếp tục khởi hành về Hà Nội - Kết thúc chương trình và hẹn gặp lại. 

 

 

 

KẾT THÚC HÀNH TRÌNH! 
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GIÁ TOUR RIÊNG ( Đơn vị tính : VNĐ/ khách) – Không bao gồm vé máy bay 

Chú ý: Nếu Quý khách mong muốn, chúng tôi có thể kiểm tra và đặt vé máy báy giúp Quý khách ( Không tính phí), Quý khách tự thanh 
toán vé máy bay 

 

Nhóm 7 khách  7.294.000 VNĐ 

Nhóm 8 khách  6.942.000 VNĐ 

Nhóm 10 khách  6.785.000 VNĐ 

Nhóm 12 khách  6.400.000 VNĐ 

Nhóm 14 khách  6.126.000 VNĐ 

Phụ thu phòng 1 

ngƣời 

 

+ 1.250.000 VND/ phòng 

GIÁ BAO GỒM: 

 

 Giá tour bao gồm là bao gồm tất cả các dịch vụ được ghi trong chương trinh chi tiết mà Công Ty Du Lịch Nhật Ký đã ký hợp đồng với Quý khách. 

 Vận chuyển: Xe máy lạnh 16 chỗ (nhóm từ 04 – 08 khách) ; xe máy lạnh 29 chỗ (nhóm từ 10 – 14 khách) phục vụ suốt chương trình. 

 Khách sạn: tiêu chuẩn 02 khách/phòng và homestay theo chương trình chi tiết.  

 Ăn uống theo chương trình chi tiết (Án sang / trưa / tối). 120 000/  Bữa chính và 35 000 bữa sáng 

 Vé tham quan các điểm du lịch theo chương trình. 

 Hướng dẫn viên tiếng Việt: Phục vụ nhiệt tình, tận tâm, chu đáo. 

 Bảo hiểm: Du lịch trọn tour, mức bồi thường tối đa 10.000.000 VND/trường hợp. 

 Khăn lạnh   Nước suối ( 2 chai 500ml/khách/ngày). 
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GIÁ KHÔNG BAO GỒM: 

 Những gì không bao gồm trong phần giá bao gồm.  

 Vé máy bay 

 Đồ uống   vui chơi giải trí cá nhân và các chi phí khác ngoài chương trình. 

 Phụ thu phòng đơn. 

 Tiền tips cho HDV và Tài xế. 

 Thuế VAT 

 

ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN 

I) Đặt cọc 30% tổng giá sẽ được thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng hoặc thẻ tín dụng khi đặt dịch vụ và toàn bộ tiền vé may bay nếu có 

II) Số còn lại 70% Khách hàng phải thanh toán 10 ngày trước khi chuyến đi khởi hành ( Đối với các dịch vụ ngày thường ) và 25 ngày đối với các Dịch vụ 

vào ngày Lễ, Tết mà không cần nhắc nhở từ Du Lịch Nhật Ký. Nếu không, Du Lịch Nhật Ký có quyền hủy bỏ chuyến đi và giữ lại toàn bộ số tiền mà 

Khách hàng đã đặt cọc. 

- Trong trường hợp số ngày đăng ký ít hơn 10 ngày ( Dịch vụ thường ngày) và 25 ngày với (dịch vụ nhày Lễ, Tết) trước khi đi hoặc khi bắt đầu chương trình, Quý 

khách phải thanh toán toàn bộ 100% giá của chuyến đi. 

Phí ngân hàng liên quan đến thanh toán do khách hàng chịu trách nhiệm 

 ĐIỀU KHOẢN HỦY TOUR  

Trong trường hợp hủy chuyến đi, khách hàng phải chịu các khoản phạt tương ứng với: 

I) 10% tổng giá trị của chuyến đi ngay sau khi ký kết và đặt cọc và 100% vé máy bay nếu có. 

II) 20% tổng giá của chuyến đi, nếu việc hủy bỏ trong khoảng thời gian bằng hoặc hơn 30 ngày trước khi bắt đầu chuyến đi  và 100 % vé máy bay nếu có. 

III) 30% tổng chi phí của chuyến đi, nếu việc hủy bỏ trong khoảng thời gian từ 10 đến 30 ngày trước khi bắt đầu chuyến đi và 100 % vé máy bay nếu có. 

IV) 50% tổng chi phí của chuyến đi, nếu việc hủy bỏ trong khoảng thời gian từ 7 đến 10 ngày trước khi bắt đầu chuyến đi và 100 % vé máy bay nếu có. 

V) 70% tổng chi phí của chuyến đi, nếu việc hủy bỏ trong thời gian từ 72 giờ đến 6 ngày trước khi bắt đầu chuyến đi và 100 % vé máy bay nếu có. 

VI) 100% tổng chi phí của chuyến đi, nếu việc hủy trong khoảng thời gian dưới 72 giờ trước khi bắt đầu chuyến đi và 100 % vé máy bay nếu có. 
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Lưu ý: Quy tắc này không áp dụng cho các trường hợp đặt vé máy bay quốc tế và các dịch vụ khác được đặt trong điều kiện đặc biệt (sẽ được thông báo cho 

khách hàng khi hợp đồng cung cấp dịch vụ được ký kết), việc hủy bỏ sẽ kéo theo các chi phí đã thương lượng và thỏa thuận theo các điều kiện của các nhà cung 

cấp. 

 

 


