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CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH 

HÀ NỘI – BẮC SƠN – BÌNH GIA – HÀ NỘI 
Thời gian 2 ngày 1 đêm, bằng ô tô  

 

 

 

 

 

NGÀY 1: HÀ NỘI – BẮC SƠN - THÁC ĐĂNG MÒ - QUỲNH SƠN (ăn trưa, tối) 

 

6h00:  Xe và HDV đón quý khách tại Nhà Hát Lớn Hà Nội khởi hành đi 

Bắc Sơn, trên đường đi quý khách nghe hướng dẫn viên giới thiệu 

điểm tham quan và cùng tham gia trò chơi trên xe. Đoàn dừng chân 

ăn sáng tại thành phố Thái Nguyên (chi phí ăn sáng tự túc). 

9h00: Đoàn tới Bắc Sơn, Quý khách vào dâng hương, viếng di tích Đoàn 

cứu quốc quân Bắc Sơn, cùng tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ đã 

hi sinh cho mảnh đất Bắc Sơn. 

9h45: Tiếp tục hành trình, Quý khách tham quan Khu sinh thái Suối Mỏ 

Mắm mang vẻ đẹp hoang sơ và gần gũi. Đoàn thăm quan khám phá 

Hang Keeng Tao với chiều dài trên 300 m, vẫn giữ nguyên vẻ 

hoang sơ, kỳ ảo, gây ấn tượng đặc biệt với du khách. Dòng nước tự 

nhiên từ lòng núi chảy xuyên qua hang tạo thành dòng suối Mỏ 

Mắm ngày đêm róc. (Chi phí thuê giày dép vào hang tự túc -

5.000đ/lượt). 

12h00: Đoàn ăn trưa tại Vườn Quýt Hang Hú, cùng thưởng thức những 

món ăn đặc trưng của vùng Tây Bắc như chim quay, thịt quay, bánh 

chưng đen, xôi nếp cẩm...  
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13h30: Quý khách tham quan Vườn Quýt Hang Hú, Quý đoàn lựa những 

trái quýt tươi ngon nhất để thưởng thức và mua mang về làm quà 

cho người thân. Đoàn tự do leo bộ lên đỉnh Cột Cờ / đỉnh Tâm Linh 

tại Vườn Quýt Hang Hú. Từ đây du khách có thể phóng tầm mắt 

ngắm toàn cảnh thung lũng Bắc Sơn rộng lớn.  

15h00: Đoàn khởi hành về Bình Gia tham quan Thác Đăng Mò – thác 

nước mang vẻ đẹp nên thơ, quanh năm tuôn chảy giữa núi rừng 

hoang sơ. Sau đó đoàn về nhận phòng nhà sàn cộng đồng Quỳnh 

Sơn nghỉ ngơi và ăn tối. 

18h00: Quý khách dùng bữa tối tại nhà sàn với những món ăn mang đậm 

hương vị núi rừng Tây Bắc: lợn quay, rượu ngô men lá,... 

Sau bữa tối, đoàn tham gia chương trình đốt lửa trại, hoặc 

thưởng thức những điệu hát Then truyền thống của dân tộc 

Tày, giao lưu tìm hiểu văn hóa của người Tày, Nùng,...(chi phí 

lửa trại, văn nghệ quý khách tự túc) 

 

NGÀY 2:QUỲNH SƠN – THUNG LŨNG HOA BẮC SƠN –HÀ NỘI (ăn sáng, trưa) 

 

5h00:  Nếu quý khách muốn thể dục, ngắm bình minh và “săn mây”, 

quý khách dậy sớm lên đỉnh Nà Lay - đứng trên đỉnh núi du 

khách có thể ngắm nhìn toàn cảnh thung lũng Bắc Sơn tuyệt đẹp từ 

trên cao. Để lên tới đỉnh, chúng ta phải vượt qua 1200 bậc thang đá 

cheo leo khoảng 30 phút. Hoặc quý khách tự do đi bộ dạo quanh 

làng Quỳnh Sơn. 

8h00: Đoàn dùng bữa sáng tại nhà hàng.  

8h30: Sau bữa sáng, xe và hướng dẫn viên đưa qúy khách thăm quan và 

lưu lại những bức ảnh cùng Thung lũng hoa Bắc Sơn (thung lũng 

hoa chính thức mở cửa 18/11, nếu quý khách đăng ký tour sớm 

trước 18/11 thì điểm tham quan thay thế: Đoàn tham quan Đình 

Nông Lục - cổ kính với “cây đa, sân đình và Vườn Chanh Leo 

Tân Hương). 

11h30:  Đoàn trả phòng. Ăn trưa. 

 13h00:  Đoàn tham quan vườn cam Tân Hương, thưởng thức và lựa những 

trái cam tươi mọng nước mua về làm quà cho người thân. 

14h30:  Đoàn khởi hành về Hà Nội. 

17h00 :  Về đến Hà Nội, HDV chia tay đoàn kết thúc chương trình, hẹn gặp 

lại quý khách trong những chương trình sau! 
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GIÁ TOUR TRỌN GÓI: 1.290.000 KHÁCH 

(Áp dụng cho đoàn ghép khách) 

 

DỊCH VỤ BAO GỒM:  

 Xe hiện đại máy lạnh đưa đón theo lịch trình. 

 Nghỉ đêm tại Homestay đầy đủ tiện nghi và sang trọng 

 Hướng dẫn viên nhiệt tình, kinh nghiệm theo đoàn suốt chương trình 

 03 bữa ăn chính mức 120.000đ/suất, ăn sáng 30.000đ/suất. 

 Nước suối 01 chai/khách/ngày 

 Phí vào cổng tham quan 01 lần theo chương trình 

 Bảo hiểm (20.000.000đồng/01 trường hợp) 

 Quà tặng: Mũ, bánh chưng Tày. 

 

KHÔNG BAO GỒM:  

 Chi phí lửa trại, giao lưu văn nghệ, chi phí xe ôm lên đỉnh Nà Lay, chi 

phí thuê dép vào Hang Keeng Tao, các chi phí cá nhân khác, phòng 

đơn, VAT 10 %. 

 Tiền tip cho hướng dẫn và lái xe 

 

CHÍNH SÁCH TRẺ EM: 

 Trẻ em dưới 5 tuổi: không tính giá tour, ăn – ngủ - đi lại cùng bố mẹ, 

phát sinh chi phí bố mẹ tự chi trả. Mỗi cặp vợ chồng được miễn phí 01 

trẻ dưới 5 tuổi, từ trẻ thứ 2 phụ thu 50% giá tour người lớn. 

 Trẻ em 5-10 tuổi: 50% giá tour, ăn ½ suất, ngủ cùng bố mẹ, ngồi 1 ghế. 

Mỗi cặp vợ chồng chỉ được tính 01 trẻ 5-10 tuổi, từ trẻ thứ 2 tính bằng 

giá tour người lớn. 

 Trẻ em từ 11 tuổi trở lên: tính bằng giá tour người lớn. 

 

ĐIỀU KIỆN PHẠT HỦY TOUR: 

 Sau khi đăng ký tour, mọi trường hợp hoãn huỷ sẽ phải chịu chi phí huỷ 

20% tổng giá trị tiền tour. 

 Quý khách báo hoãn, huỷ  từ 20 ngày làm việc trước ngày khởi hành chi 

phí hủy 50% tổng giá trị tiền tour 

 Quý khách báo hoãn, huỷ  từ 10 ngày làm việc trước ngày khởi hành chi 

phí hủy 70% tổng giá trị tiền tour. 

 Quý khách báo hủy trước 7 ngày khởi hành phạt 100% giá trị tour. 

…………………………………………………. 

 


