


Kính chào Quý khách, Quý độc giả TSTtourist thân mến,

Chúng ta đang ở vào thời điểm cuối thu - đầu đông, giai đoạn giao mùa đẹp nhất 
trong năm. Ở nhiều quốc gia trên thế giới, những rừng phong thi nhau bung sắc lá 
vàng - đỏ - cam ấn tượng, tạo nên bức tranh mùa thu vừa sống động lại vừa mãn 
nhãn. Những thợ săn ảnh đã kịp ghi lại khoảnh khắc mùa thu đẹp như cổ tích tại 
những cung đường trứ danh như bang Vermont, New England, New Hampshire (Mỹ); 
Hồ Baldeneysee (Đức); làng Wengen (Thụy Sĩ); Tokyo, Kyoto (Nhật Bản),… Tại Việt Nam, 
mùa lúa chín trên những thửa ruộng bậc thang ở Cao Bằng, Hà Giang… cũng là tín 
hiệu cho một mùa thu nữa lại về. Mùa thu để lại những cung đường, điểm đến mà nó 
đi qua sự trong lành, dịu mát; khoác lên cảnh vật vẻ đẹp siêu thực khiến ai cũng phải 
trầm trồ. Nếu là một tín đồ xê dịch, khi ngắm nhìn những thước ảnh mùa thu dù được 
chụp ở bất cứ đâu, bạn sẽ nhanh chóng gác lại những lo âu, bộn bề, “xách vali lên và 
đi” để không bỏ lỡ mùa vàng đang đón đợi.

Dọc miền đất nước, khi nói về những tọa độ không thể bỏ lỡ của mùa thu, thật thiếu sót 
nếu không kể tên vùng địa đầu Tổ quốc. Hà Giang - miền hoa đá đầy ấn tượng bất kể 
cảnh sắc hay con người, khiến mỗi chuyến hành trình trôi qua với vô vàn khoảnh khắc ý 
nghĩa. Một mùa vàng nữa lại đến, hãy ngược về cực Bắc để chinh phục con dốc chín khoanh 

Lời Ngỏ



trong truyền thuyết, được biết đến là “nơi ngựa chùn bước - nơi người muốn đi”; một lần thử ngồi thuyền 
trên dòng Nho Quế để khám phá hẻm Tu Sản hay đơn giản là được thả hồn vào mùa thu cao nguyên 
với những đồng hoa cải vàng, tam giác mạch, mùa lúa chín vàng rực những triền núi kỳ vĩ…

Trong BẢN TIN DU LỊCH tuần này, ngoài mang đến cho quý khách, quý độc giả những gợi ý thú vị cho 
hành trình khám phá Hà Giang, TSTtourist còn cung cấp thông tin mới nhất về các đường tour, tuyến 
cả trong và ngoài nước. Đặc biệt, nhân kỷ niệm 18 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam, TSTtourist vinh 
dự nhận được 2 danh hiệu: Doanh nghiệp TP.HCM tiêu biểu năm 2022 (dành cho TSTtourist) và Doanh 
nhân TP.HCM tiêu biểu năm 2022 (dành cho Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty TSTtourist Lại Minh 
Duy). Đây được xem là sự động viên to lớn, đồng thời là sự ghi nhận của Lãnh đạo, Chính quyền, UBND 
TP.HCM, Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM dành cho TSTtourist nói riêng và cho các lãnh đạo, doanh nhân, 
doanh nghiệp có nhiều đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của TP.HCM nói chung. Qua đó, các 
tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp không ngừng cố gắng và nỗ lực, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát 
triển chung của đất nước.

Xin trân trọng giới thiệu đến Quý khách, Quý độc giả E-Magazine TSTtourist số phát hành thứ 52, ngày 
31/10/2022 với chủ đề: “CHINH PHỤC MÙA VÀNG TRÊN MIỀN HOA ĐÁ HÀ GIANG”.

BAN BIÊN TẬP



TSTTOURIST ĐƯỢC LÃNH ĐẠO THÀNH PHỐ
VINH DANH DOANH NGHIỆP, DOANH NHÂN

TP HỒ CHÍ MINH TIÊU BIỂU 2022

Nhằm ghi nhận, tôn vinh những doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu của thành phố có nhiều đóng góp cho 
sự phát triển kinh tế - xã hội, nhân kỷ niệm 18 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 - 13/10/2022), 
với sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân TP.HCM, Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM đã thực hiện Cuộc bình chọn 
danh hiệu Doanh nghiệp, Doanh nhân TP.HCM tiêu biểu năm 2022. 

Cuộc bình chọn năm nay hướng đến tiêu chí “Đổi mới sáng tạo, vượt qua thách thức, phục hồi nhanh sản xuất kinh 
doanh, thích ứng an toàn, linh hoạt trước tác động của đại dịch Covid-19”. 

TSTtourist vinh dự đạt bình chọn và đạt cả 2 danh hiệu:

1. DOANH NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TIÊU BIỂU NĂM 2022: Dành cho 
TSTtourist

2. DOANH NHÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TIÊU BIỂU NĂM 2022: Dành cho 
cá nhân Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Tổng Giám đốc LẠI MINH DUY.
Đây là sự động viên to lớn của Lãnh đạo, Chính quyền, UBND TP.HCM, Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM đối với đội 
ngũ lãnh đạo, doanh nhân, doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam, là sự ghi nhận thành quả sau quá 
trình các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp không ngừng nỗ lực và phấn đấu, đóng góp vào sự phát triển kinh tế 
của TP.HCM nói riêng và kinh tế cả nước nói chung.

Sự chung tay, đồng hành và đóng góp của những doanh nghiệp lữ hành, du lịch trong suốt thời gian đại dịch đã 
góp phần tích cực trong việc đẩy nhanh quá trình phục hồi kinh tế. Những khích lệ hôm nay có ý nghĩa vô cùng to 
lớn, khẳng định vai trò và ghi nhận những cố gắng to lớn của Doanh nghiệp, Doanh nhân tiêu biểu TP.HCM.



NHẬT BẢN MỪNG BẠN TRỞ LẠI

Dù bắt đầu mở cửa trễ hơn nhiều quốc gia khác trong 
khu vực, nhưng Nhật Bản vẫn thu hút sự quan tâm lớn 
của du khách.

Nhật Bản chính thức bỏ hạn chế nhập cảnh
 
Từ 11/10/2022, nước Nhật chính thức dỡ bỏ hạn chế nhập 
cảnh đối với khách du lịch nước ngoài, đồng thời khởi động 
lại chính sách thu hút khách du lịch trong và ngoài nước.
 
Theo đó, chính sách nới lỏng nhập cảnh sẽ thực hiện việc bãi 
bỏ hạn chế 50.000 người nhập cảnh trong một ngày. Đồng 
thời, không cấm du lịch cá nhân và miễn trừ thị thực đối với 
đối tượng quy định. Khi nhập cảnh, du khách chỉ cần xuất 
trình giấy chứng minh tiêm chủng 3 mũi vaccine Covid-19 
hoặc giấy chứng nhận âm tính có hiệu lực trong vòng 72 giờ.
 
Nếu không có triệu chứng bệnh như sốt, ho… du khách 
không phải kiểm tra y tế, cũng không phải cách ly. Riêng 
đối với các trường hợp khách du lịch nằm trong danh sách 
68 nước bao gồm Mỹ, Hàn Quốc theo quy định của Nhật 
Bản sẽ được miễn trừ thị thực nếu lưu trú ngắn hạn.
 
Mặt khác, tình trạng đồng yen suy yếu một cách mạnh mẽ so 
với đồng USD và nhiều đồng tiền khác trên thế giới lại tạo ra 
một cơ hội lớn để Nhật Bản hút khách du lịch. Đồng yen mất 
giá  mang lại cho du khách cơ hội mua sắm mạnh tay khi du 
lịch Nhật, gia tăng nhu cầu đến xứ Phù Tang của du khách. 
Nhờ đó, du lịch Nhật Bản không còn quá đắt đỏ như trước, 
các công ty lữ hành cũng mạnh dạn kích cầu thị trường, kết 
hợp thêm nhiều dịch vụ cao cấp với giá phù hợp với túi tiền.
 
Bên cạnh đó, Nhật Bản cũng có không ngừng thúc đẩy 
phục hồi du lịch trong nước. Cho đến cuối tháng 12, chính 
phủ sẽ hỗ trợ cho 1 người khi đi du lịch trong nước tối đa 
là 11.000 yen/ngày (bao gồm phí khách sạn, phiếu mua 
hàng sử dụng tại các quầy hàng ăn uống, nơi mua sắm…).
 

Động thái này được đánh giá là kịp thời để thúc đẩy 
ngành du lịch nước nhà phát triển trở lại sau giai đoạn 
bị “đóng băng” bởi đại dịch Covid-19.
 
Sự trở lại của Nhật Bản trên bản đồ du lịch thế giới nhận 
được sự quan tâm lớn từ du khách Việt. Là một trong 
những đơn vị tiên phong khai thác thị trường Nhật Bản, 
TSTtourist đã cho ra mắt nhiều chương trình tour, tham 
quan đa dạng các thành phố lớn, các di tích, thắng 
cảnh cùng nhiều trải nghiệm thú vị. TSTtourist nhận được 
nhiều sự quan tâm của du khách về tour Nhật Bản, đã 
có đoàn khách khởi hành và dự kiến số lượng sẽ tăng vọt 
trong giai đoạn mùa xuân.
 
Thủ tục xin Visa vẫn chưa hoàn toàn nới lỏng
 
Bên cạnh các chính sách mở cửa, thủ tục tiếp nhận và 
xin cấp visa nhập cảnh Nhật Bản cũng có nhiều điểm 
cần chú ý.
 
Hiện tại, Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại TP.HCM thông báo 
sẽ thực hiện tiếp nhận hồ sơ xin cấp mới visa. Tuy nhiên, 
trừ một vài trường hợp đặc biệt, du khách có dự định nộp 
hồ sơ xin visa phải nộp hồ sơ thông qua các công ty ủy 
thác của Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản. Danh sách bao 
gồm 13 đơn vị lữ hành uy tín và TSTtourist là một trong 
số đó. Nhờ vậy, TSTtourist cũng mạnh dạn hơn trong việc 
đẩy mạnh các đường tour tại Xứ sở hoa anh đào.
 
Việc đưa ra danh sách 13 công ty du lịch được ủy 
thác giúp gia tăng độ tin cậy của họ, nâng cao giá trị 
thương hiệu. Các đơn vị này cũng sẽ đảm bảo sàng 
lọc hồ sơ cẩn trọng, phần nào giảm bớt nguy cơ du 
lịch trái phép, các trường hợp khách du lịch đi tự túc 
sau đó ở lại bất hợp pháp. Dự kiến, chính sách sẽ 
được duy trì đến hết năm nay hoặc đến khi tình hình 
du lịch Nhật Bản của khách Việt đã ổn định.

Đoàn khách đầu tiên của TST Tourist trở lại Nhật Bản



ĐÀI LOAN MỞ CỬA DU LỊCH

Sau thời gian dài chờ đợi, du khách Việt đã có thể du 
lịch tại Đài Loan.

Bên cạnh chính sách khôi phục hoàn toàn miễn visa từ 
ngày 29/9, bắt đầu từ 13/10, Đài Loan sẽ mở lại thụ lý visa 
cho công dân các nước không thuộc diện miễn visa với 
mục đích du lịch và gặp gỡ xã giao thông thường.

Đài Loan cũng sẽ khôi phục chính sách đơn giản hóa thủ 
tục visa. Du khách được nhập cảnh bằng visa cửa khẩu 
(visa on arrival), visa điện tử (e-visa) và giấy phép xét 
duyệt trước trên mạng cho công dân các nước Đông 
Nam Á.

Để được xem xét miễn visa nhập cảnh vào Đài Loan trong 
thời gian 14 ngày, du khách phải đạt các điều kiện sau:

- Đang có visa còn hạn hoặc hết hạn trong vòng 10 năm 
của các nước Mỹ, Canada, Anh, Hàn Quốc, Schengen 
(bao gồm cả thẻ cư trú dài hạn và vĩnh viễn).

- Đang có visa hoặc thẻ cư trú do Đài Loan cấp trong vòng 
10 năm qua mà không vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, visa do 
Đài Loan cấp có ký hiệu visa là FL (visa lao động) hoặc ký 
hiệu visa là X (visa khác) hoặc ký hiệu visa là P with Special 
Permission from MOFA hoặc thẻ cư trú dành cho lao động 
đều không được áp dụng.

- Đang có visa điện tử của Australia và New Zealand 
(visa điện tử phải còn trong giá trị sử dụng).

- Có visa Nhật còn hiệu lực hoặc hết hạn trong vòng 
10 năm. Khi nhập cảnh Đài Loan, phải xuất trình được 
dấu nhập - xuất cảnh vào Nhật hoặc phải trình được 
vé máy bay (tàu) của chặng kế tiếp vào Nhật.

Trước đó, Đài Loan cũng dỡ bỏ quy định cách ly bắt 
buộc với người nhập cảnh và yêu cầu người nhập 
cảnh tự theo dõi trong 7 ngày. Du khách không cần 
khai báo y tế và tuân thủ biện pháp giám sát như 
định vị điện thoại.

Du khách vẫn cần test và tuân thủ một số quy định. 
Theo Cục Du lịch Đài Loan tại Việt Nam, khách du lịch 
nước ngoài nên mua bảo hiểm y tế trước khi khởi hành 
và đồng ý tuân thủ quy định phòng chống dịch của 
lãnh thổ này. Nếu được xác nhận nhiễm Covid-19, du 
khách không được phép bay trong vòng 7 ngày từ 
ngày kiểm tra.

Bên cạnh đó, khi đến sân bay, du khách từ 2 tuổi trở 
lên sẽ được nhận 4 kit test nhanh. Nếu muốn ra ngoài, 
bạn cần có kết quả test nhanh âm tính trong vòng hai 
ngày. Du khách phải thường xuyên rửa tay, xịt cồn khử 
trùng và đeo khẩu trang trong suốt chuyến du lịch.

Ngắm hoa anh đào khi du lịch Đài Loan vào mùa xuân



•Quyền Trân

Cẩm nang du lịch
Hà Giang

Hà Giang - vùng đất chữa lành tuyệt diệu với cảnh sắc thiên nhiên vừa hùng vĩ, vừa thấp thoáng nét thơ 
mộng, trữ tình; với đời sống đồng bào vùng cao chân phương nhưng rất đỗi thịnh tình, nồng hậu; với những 
lễ hội, những buổi chợ phiên đậm đà bản sắc, và cả những đặc sản cao nguyên độc đáo có “1-0-2”. Từ độ 
tháng 10 đến tận tháng 2 năm sau, mỗi thời điểm Hà Giang sẽ khoác lên mình một gam màu tuyệt đẹp. Đó là 
màu hồng tím lãng mạn của mùa hoa tam giác mạch, màu vàng rực nắng của cánh đồng hoa cải, màu hoa 
mận, hoa mơ nở trắng những khoảng rừng… Đây cũng là thời điểm mà vùng hoa đá Hà Giang thu hút nhiều 
lượng khách nhất trong năm. Nếu chịu khó lướt một vòng các fanpage, hội/nhóm về du lịch những ngày này, 
không quá khó để nhận ra số lượng ảnh, bài viết về mảnh đất Hà Giang đã chiếm hơn quá nửa.

Hà Giang mùa nào đẹp?
Với khoảng 90% diện tích là đồi núi, nền nhiệt Hà Giang lạnh rõ rệt so với vùng thấp và trung du kế cận. Nét nổi bật 
của khí hậu là độ ẩm cao trong năm, mưa nhiều và kéo dài.

Đất trời Hà Giang mỗi mùa đẹp theo mỗi vẻ khác nhau. Du khách tìm đến Hà Giang nhiều nhất vào mùa lúa chín 
vàng, khi những thửa ruộng bậc thang vàng óng làm nổi bật lên triền núi và những nếp nhà thô sơ. Mây vờn trên đỉnh 
núi, bao phủ những cung đường đèo uốn lượn, quanh co… Hà Giang hiện lên kỳ ảo, mơ màng như một chốn tiên 
cảnh giữa đời thường.

Khoảng tháng 10, 11 và 12, Hà Giang nổi tiếng với những rừng hoa tam giác mạch, cải vàng. Thời điểm tháng 2, tháng 
3, không chỉ có hoa mơ, hoa mận nở trắng rừng hay hoa đào điểm nét yêu kiều lên sự hùng vĩ của chốn cao nguyên, 
mà hàng loạt lễ hội truyền thống như lễ mừng thọ của người Tày, lễ hội chọi trâu, lễ hội đấu ngựa, lễ hội Lồng Tồng… 
còn khiến lữ khách vương vấn không rời vùng cao nguyên đá.

Độ tháng 4, Hà Giang có một lễ hội rất lớn là chợ tình Khâu Vai. Du lịch Hà Giang thời điểm này, ngoài được hòa mình 
vào không khí nô nức, náo nhiệt của những nam thanh nữ tú, du khách còn có cơ hội biết thêm về văn hóa trao duyên 
đầy thú vị của đồng bào vùng cao.

Tháng 5, những thửa ruộng bậc thang lấp loáng mùa nước đổ. Tháng 6, tháng 7, nhiều người bỏ lỡ Hà Giang vì những 
cơn mưa hè bất chợt. Tuy nhiên, chính sự ẩm ướt này giúp núi rừng phủ lên mình màu xanh mướt mát say đắm lòng người.





Ăn gì?
Bánh chưng gù

Hình dáng chiếc bánh chưng gù mô phỏng lại hình ảnh 
địu con trên lưng của người phụ nữ vùng cao. Đây là 
món bánh được làm hoàn toàn thủ công với phần vỏ 
màu xanh lục hay đen tùy thuộc vào loại gạo. Bánh có 
màu xanh thì phần gạo được trộn với lá riềng, còn có 
màu đen là do dùng gạo cẩm. Phần nhân bánh đầy ụ, 
hấp dẫn với thịt nạc, mỡ và đậu xanh.

Du khách có thể tìm mua bánh trong nội ô thành phố Hà 
Giang với giá khoảng 17.000 đồng/chiếc.

Cháo ấu tẩu

Cháo ấu tẩu được nấu từ gạo nếp nương, củ ấu tẩu 
và chân giò lợn. Ấu tẩu mang về rửa sạch, ngâm 
trong nước vo gạo một đêm, sau đó đem ninh chừng 
4 tiếng cho mềm và bở tơi. Kế đến, phần thịt củ ấu 
tẩu được trộn với gạo và nấu trong nước ninh từ chân 
giò lợn. Củ ấu tẩu rất độc nên phải được chế biến kỹ 
càng bởi người có nhiều kinh nghiệm.

Cháo ấu tẩu có vị hơi đắng nhưng hậu lại ngọt, mùi thơm 
ngai ngái, bùi bùi. Bát cháo ấu tẩu nóng hổi, thơm lừng 
không chỉ hiệu quả xua đi cái lạnh của tiết trời Hà Giang, 
mà còn là bài tốt có tác dụng giải cảm, giải rượu, chống 
đau nhức xương khớp. Cháo có tác dụng chữa bệnh tốt 
nhất vào buổi đêm nên những hàng cháo ấu tẩu Hà Giang 
thường chỉ mở bán khi trời đã sập tối cho đến khuya.



Cơm lam Bắc Mê

Cơm lam là đặc sản của đồng bào dân tộc Tày, được chế biến theo phương thức rất đặc biệt. Cơm được 
chứa trong ống tre, ống nứa, gồm gạo nếp nương được vo sạch rồi trộn với một ít muối. Công đoạn hơ ống 
nứa trên lửa mới thực sự khó khi người nấu phải nhanh tay thoăn thoắt đảo từng ống nhằm để cơm được chín 
đều mà vẫn giữ được độ mềm dẻo.

Muốn ăn cơm lam chỉ việc chẻ ống nứa ra và thưởng thức. Món ăn này khá đơn giản vì chỉ chấm cùng muối 
vừng, nhưng sự phức tạp trong mùi vị của cơm mới thực sự làm nên tên tuổi của cơm lam Bắc Mê. Đó là mùi 
thơm của gạo nếp dẻo hòa quyện cùng với mùi của nhựa nứa dưới sức nóng của bếp than đỏ hồng.

Xôi ngũ sắc

Đây là món ăn được dùng trong các lễ hội truyền thống của người Tày. Gọi là xôi ngũ sắc vì món xôi thành 
phẩm luôn nổi bật với năm màu khác nhau: màu đỏ, màu vàng, màu xanh, màu tím và màu trắng - đại diện 
cho ngũ hành: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ.

Tất cả màu sắc làm nên món xôi độc đáo này đều được lấy từ thiên nhiên: màu đỏ của gấc và lá cơm đỏ; màu vàng từ 
củ nghệ già giã lấy nước; màu xanh của lá gừng, lá cơm xôi xanh hoặc vỏ măng đắng, bưởi hay lá cây ba soi đốt lấy 
tro ngâm với nước có pha vôi; còn màu tím là từ lá cơm đen hoặc lá cây sau. Duy chỉ có màu trắng là màu nguyên thủy 
của loại gạo nếp cái hoa vàng. Món ăn không chỉ có tính thẩm mỹ cao mà còn ẩn chứa trong đó mong cầu về một 
năm mới làm ăn thuận lợi, thịnh vượng và phát đạt của đồng bào dân tộc Tày.



Thịt trâu, bò gác bếp

Bếp củi ngày đông của đồng bào vùng cao luôn đỏ 
lửa. Phía trên nơi gác bếp, họ thường treo những tảng 
thịt lớn đã qua tẩm ướp, thường là trâu, bò hoặc lợn 
đen. Đây là đặc sản quý, thường được dùng trong 
các dịp lễ hội, tiếp khách đến chơi nhà và là thứ du 
khách hay mua về làm quà.

Với thịt trâu hay bò, người dân chọn những miếng thịt 
tươi, chắc thớ như phần bắp, mông. Thịt được thái 
dọc thành thớ dài khoảng 30-40cm, ướp cùng hỗn 
hợp gừng, tỏi, ớt đã được giã nhỏ trong 3 tiếng. Sau 
đó, người dân xiên miếng thịt vào que tre, đặt lên trên 
gác bếp để khói hun thịt một cách tự nhiên. Sau 15-
20 ngày, dưới sự tác động của nhiệt độ tỏa ra từ bếp 
than, củi... thịt se dần, khô lại.

Lúc này, người dân có thể mang thịt xuống để chế 
biến thành nhiều món ăn khác nhau. Phổ biến nhất là 
ủ trực tiếp miếng thịt vào trong tro nóng 10-15 phút, 
sau đó mang ra giũ sạch tro bụi, dùng sống dao hoặc 
chày giã miếng thịt cho tơi mềm rồi xé nhỏ ra ăn. Cầu 
kỳ hơn thì có thể ngâm miếng thịt vào nước nóng cho 
mềm, rửa sạch, thái mỏng sau đó xào cùng lá tỏi tươi, 
nêm nếm gia vị cho vừa ăn rồi thưởng thức cùng cơm 
trắng hoặc bún.

Lợn cắp nách

Cái tên thú vị “lợn cắp nách” xuất phát từ việc người 
dân Hà Giang thường kẹp trọn những con lợn này 
vào nách khi bắt được. Đây là một giống lợn lai giữa 
lợn rừng và lợn Mường, tổng thể trông khá nhỏ nên 
mới dễ dàng bị người dân địa phương “cắp nách”.

Lợn cắp nách có nhiều thịt nạc, không nhiều mỡ và 
rất chắc. Lòng dồi và thịt bụng hấp cách thủy là hai 
món ngon nổi tiếng nhất Hà Giang khi chế biến loại 
thịt lợn này. Khi ăn, thịt lợn chấm với lá nhội giã nhỏ 
trộn hạt sẻn hoặc hạt dổi, ớt xanh. Hương vị thơm 
ngon hòa quyện giữa vị hơi chua, chát của hạt dổi, lá 
chanh kết hợp với thịt ba chỉ ngọt, mềm “cuốn” đến 
mức khiến người ta ăn mãi chẳng dừng.



Chơi đâu?

Cột mốc số 0

Nghe đến cột mốc số 0 Hà Giang, nhiều người nghĩ rằng 
tọa độ này hẳn sẽ nằm ở nơi địa đầu Tổ quốc như cột 
mốc ở khu vực cột cờ Lũng Cú. Thực tế thật bất ngờ khi 
cột mốc số 0 Hà Giang lại nằm ở khu vực trung tâm thành 
phố Hà Giang, ngay trong công viên cây xanh, bên cạnh 
sông Lô và đối diện Quảng trường 26-3. Đây cũng là trung 
tâm hành chính, kinh tế của tỉnh Hà Giang.

Cột mốc này nối tỉnh Hà Giang và thủ đô Hà Nội. Với những 
du khách đi từ Hà Nội lên, đây chính là vạch đích đầu tiên 
của chuyến hành trình khám phá vùng cao nguyên đá 
kỳ vĩ. Ai đã từng đến Hà Giang, từng chinh phục những 
con đường đèo ngoằn ngoèo cũng như những vách đá 
cheo leo thì mới hiểu, việc check-in, ghi dấu hành trình 
bằng một bức ảnh tại cột mốc số 0 có ý nghĩa như thế 
nào. Dù không mang nhiều ý nghĩa về tham quan du lịch, 
nhưng cột mốc số 0 Hà Giang có giá trị rất lớn về tinh 
thần, mang tính khoảnh khắc, ghi nhớ một hành trình với 
những trải nghiệm có “1-0-2”.

Cổng trời Quản Bạ

Cổng trời Quản Bạ nằm ở độ cao 1.500m so với mực nước 
biển - khoảng cách lý tưởng để ngắm trọn vẹn vẻ đẹp 
của miền biên viễn từ trên cao. Cảnh sắc phía bên dưới 
cổng trời sẽ thay đổi linh hoạt theo từng mùa, khi thì cánh 
đồng lúa chín, khi thì những thảm hoa tam giác mạch 
hay đồng hoa cải trải dài… Đây cũng là cửa ngõ đầu tiên 
dẫn vào Công viên địa chất toàn cầu.

Mây mù bao phủ từ cung đường dẫn đến cổng trời cho 
đến khi chúng ta đứng trên đỉnh núi. Những dòng sông 
mây lững lờ trôi quanh sườn núi. Thấp thoáng dưới làn 
mây là những nếp nhà mộc mạc, đơn sơ với cảnh sắc 
bốn mùa thơ mộng. Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên đặt 
chân đến đây, du khách sẽ tự lý giải được rằng vì sao nơi 
này lại được gọi với cái tên “Cổng trời”. Đứng tại đây và 
chỉ cần vươn tay ra, chúng ta đã có thể dễ dàng “hái” 
được cả mây trời mang về. Thời điểm thích hợp nhất để 
“săn mây” thành công trên đỉnh cổng trời là từ 6-9h sáng.



Núi đôi Cô Tiên

Núi đôi Cô Tiên còn gọi là núi đôi Quản Bạ, là một di tích 
gồm hai ngọn núi nằm kề nhau tại thung lũng Quản Bạ. 
Dưới chân Núi đôi là cánh đồng lúa Quản Bạ, suốt bốn mùa 
thay đổi màu sắc hệt như cô Tiên thay áo.

Núi đôi Cô Tiên gắn liền với nhiều truyền thuyết được lưu 
truyền qua nhiều thế hệ đồng bào. Với người dân nơi đây, 
hai ngọn núi có ý nghĩa rất lớn vì đã giúp vùng đất này quanh 
năm mát mẻ, những loài cây sinh trưởng tốt, mang lại hoa 
thơm trái ngọt cho người trồng. Còn đối với du khách, được 
đến đây chiêm ngưỡng tuyệt tác của tạo hóa đã trở thành 
một khoảnh khắc khó quên trong hành trình khám phá vẻ 
đẹp của Hà Giang.

Cây cô đơn

Đây là cây nghiến cô đơn nằm trên địa phận xã Cán Tỷ, 
huyện Quản Bạ, gần trường mầm non Lao Chải. Chẳng 
ai biết cây có từ bao giờ và có tuổi đời bao nhiêu năm, 
chỉ biết là giữa cung đường quanh co, không ai là không 
ấn tượng trước hình ảnh cây nghiến to cao với phần thân 
vươn lên sừng sững giữa một bên là vực sâu thăm thẳm, 
một bên là đường đèo với những vách đá cao.

Suốt thời gian dài, cây cô đơn trở thành tọa độ check in 
được nhiều phượt thủ yêu thích khi tìm đến Hà Giang.



Dốc chín khoanh

Dốc chín khoanh là một đoạn của con dốc Bắc Sum, có 
độ dốc khá lớn và sở hữu hàng loạt khúc cua nguy hiểm 
đúng như tên gọi. Được biết đến với câu “nơi ngựa chùn 
bước, nơi người muốn đi”, tuy khúc khuỷu, ngoằn ngoèo 
nhưng dốc chín khoanh lại là cung đường nhiều người 
muốn chinh phục nhất vì đây là con đường dẫn vào cao 
nguyên đá Đồng Văn, nối liền hai xã Sủng Là và Phố Cáo.

Từ con dốc nhìn xuống, du khách sẽ được tận ngắm trọn 
vẹn vẻ đẹp yên bình, hoang sơ như bị thời gian quên lãng 
của Phố Cáo và Sủng Là. Phóng tầm mắt ra xa hơn, du 
khách lập tức vỡ òa trước vẻ đẹp của cánh đồng hoa tam 
giác mạch, của những thửa ruộng bậc thang khi vàng rực, 
lúc xanh rì tùy từng thời điểm. Được hòa mình vào cảnh 
sắc thiên nhiên tuyệt đẹp suốt chuyến hành trình, tận 
hưởng cảm giác chinh phục xen lẫn thành tựu khi vượt 
qua những con dốc cam go… là những trải nghiệm mà du 
khách không thể tìm thấy ở bất cứ nơi nào khác.

Mê cung đá Khâu Vai

Nằm giữa lòng Công viên Địa chất Toàn cầu Cao nguyên 
đá Đồng Văn, mê cung đá là một tuyệt tác đầy mê hoặc 
khi được kiến tạo từ những dãy núi đá đủ hình thù và 
kích thước. Những tảng đá lô nhô, chia thành những con 
đường nhỏ như mê cung. Những phiến đá to lớn bị thời 
gian mài mòn thành những cột đá thẳng đứng, phần đỉnh 
nhọn hoắt trông như những mũi chông khổng lồ. Thiên 
nhiên còn khéo léo thêm thắt bên ngoài những phiến đá 
xám lạnh sắc rêu xanh huyền bí xen chút cổ kính, khiến 
nơi đây trở thành tọa độ không thể không ghé đến của 
miền hoa đá Hà Giang.

Đặc biệt, mê cung đá còn là nơi gắn liền với chuyện tình 
yêu huyền thoại giữa Chàng Ba và Nàng Út - nguồn cội 
của phiên “Chợ tình” trên miền cực Bắc. Chợ tình Khâu 
Vai có lịch sử hơn 100 năm, là phiên chợ không phải 
để giao thương, mua bán các mặt hàng nông sản hay 
nhu yếu phẩm, mà là nơi tâm tình, sinh hoạt văn hóa tín 
ngưỡng dân gian. Mỗi năm chợ chỉ họp duy nhất vào 
ngày 27/3  m lịch. Tháng 4/2022, chợ tình Khâu Vai chính 
thức được Bộ VH-TT&DL công nhận là Di sản văn hóa phi 
vật thể quốc gia.



Mua gì về làm quà?
Cam sành

Cam sành ở Hà Giang được trồng nhiều tại 3 huyện Bắc 
Quang, Quang Bình, Vị Xuyên. Nổi tiếng với hương thơm 
và vị ngọt đặc trưng, cam Hà Giang trở thành món quà 
gói mang về được nhiều du khách ưa chuộng.

Lạp xưởng gác bếp

Ở miền xuôi cũng có vô số loại lạp xưởng, nhưng lạp 
xưởng Hà Giang có hương vị khác biệt hẳn nhờ ám 
mùi khói bếp, lại được tẩm ướp từ những loại gia vị 
chỉ có ở núi rừng. Để làm được mẻ lạp xưởng thơm 
ngon, thịt được chọn phải là loại nửa nạc nửa mỡ, 
sau đó mang tẩm ướp cùng muối, đường, bột ngọt, 
rượu trắng, nước gừng và một ít quả mắc mật khô 
xay nhỏ. Hỗn hợp được dồn vào lòng non đã được sơ 
chế kỹ, sau đó những mẻ lạp xưởng sẽ được treo trên 
bếp với than đỏ rực, có chất thêm mía cho ám mùi 
thơm ngọt.

Việc treo gác bếp giúp lạp xưởng vừa có hương vị 
đặc trưng, vừa bảo quản được quanh năm mà không 
cần dùng đến chất phụ gia.



Rượu ngô

Rượu ngô là món uống gắn liền với đời sống của người 
H'mông. Rượu được nấu từ hạt cây ngô trồng trên núi đá 
và men lá truyền thống, có vị ngọt, thơm đặc trưng của 
ngô. Đây là đặc sản được nhiều du khách chọn mua làm 
quà khi ghé Hà Giang.

Mật ong bạc hà

Độ tháng 9 đến tháng 12  m lịch là thời điểm thu hoạch 
mật ong bạc hà trên vùng cao nguyên đá. Dọc quốc 
lộ 4C đi các huyện Quản Bạ, Đồng Văn, Mèo Vạc, du 
khách dễ dàng gặp các lán nuôi ong và đang khai 
thác mật ong tại chỗ.

Gọi là mật ong bạc hà vì mật được lấy từ loài ong hút 
mật của hoa bạc hà. Mật có màu vàng chanh, thơm, 
ngọt thanh mát, được coi là một vị thuốc với những 
dược tính đặc biệt như bồi bổ sức khỏe, có công dụng 
chữa các bệnh về hô hấp, đường tiêu hóa,…

Chè Shan tuyết

Tại vùng đất Cao Bồ, huyện Vị Xuyên có quần thể hàng 
trăm cây chè shan tuyết cổ thụ, đã được công nhận là 
cây di sản Việt Nam. Những cây chè shan cổ thụ mang 
màu trắng xám, bọc một lớp phấn trắng mờ như tuyết 
nên được gọi là chè shan tuyết. Đây là nguồn nguyên 
liệu sạch vì khai thác từ tự nhiên.

Tương truyền, pha trà Shan tuyết phải dùng nước nguồn 
trên núi chảy về thì mới cho ra đúng vị đậm đà của loài 
cây quý. Chén trà mới pha bốc khói, nước chè sánh, 
màu xanh vàng bắt mắt, mùi thơm tự nhiên, vị chát dịu, 
đồng thời để lại vị ngọt hậu. 

Chè Shan Tuyết núi cao Hà Giang có giá khoảng 300.000-
700.000 đồng/kg, là món quà ý nghĩa cho những ai thích 
thưởng trà hay có người thân có thú vui tao nhã này.



Hà Giang - vùng đất địa đầu Tổ quốc với 90% diện tích là đồi núi. Vậy mà, hoa vẫn nở trên những vùng sỏi 
đá khô cằn, với mỗi mùa là mỗi dịp khoác lên đất trời những gam màu tươi đẹp.

Hà Giang, mảnh đất địa đầu cực Bắc của Việt Nam, có mùa hè đặc trưng với khí hậu khô, nóng, còn mùa đông thì 
buốt giá, không khí trong lành, quanh năm phong cảnh hữu tình. Không biết từ bao giờ vùng đất này được gọi là 
“miền đá nở hoa”. Có lẽ là do ai đó đã trót say đắm cảnh sắc hoang sơ với những núi đá hùng vĩ được điểm xuyết 
nét tươi thắm của những bông hoa. Tạo hóa đã ban tặng cho nơi đây những mùa hoa rực rỡ trên cao nguyên đá 
xám lạnh. Từ thung lũng Sủng Là, cao nguyên đá Đồng Văn đến đèo Mã Pì Lèng, dòng sông Nho Quế… tất cả đều 
rạng ngời sức sống khi bước vào những mùa hoa đầy màu sắc.
 

Hà Giang
rực rỡ những mùa hoa•Thanh Nghĩa



Mùa tam giác mạch tinh khôi

Ngắm cánh đồng hoa tam giác mạch lãng mạn luôn 
là một trải nghiệm thú vị thu hút du khách đến thăm Hà 
Giang vào mùa thu. Trong khoảng tháng 10 hàng năm, 
những cánh đồng hoa tam giác mạch Hà Giang bắt đầu 
bung nở những cánh hoa đầu tiên. Tam giác mạch mang 
vẻ đẹp mong manh, thơ mộng với gam màu trắng pha 
hồng, tím đặc trưng. Khi bắt đầu nở hoa có màu trắng, sau 
chuyển sang phớt hồng rồi mang một sắc tím rực rỡ, sau 
cùng sẽ chuyển sang màu đỏ sẫm, cũng là khi mùa hoa 
sắp kết thúc. Du khách có thể tìm thấy những đồng hoa 
tam giác mạch ở Xín Mần, Lũng Cú đến Phố Là, Ma Lé... 
Đứng giữa rừng núi bao la,  trước những cơn gió thu đầu 
mùa se lạnh, cánh hoa tam giác mạch vẫn tỏa sắc ngút 
ngàn, khiến cho ai cũng phải say mê.

Xao xuyến mùa cúc cam

Bên cạnh sắc tím hồng mộng mơ của tam giác mạch, mùa 
thu Hà Giang còn được tô điểm bởi sắc cam của những 
cánh đồng hoa cúc. Vào những ngày đầu đông, tháng 
11 - 12, những đóa cúc cam bắt đầu khoe sắc rực rỡ khắp 
các núi đồi. Những đóa cúc dại rực rỡ, chẳng ngại khó 
khăn mọc ngay trên những phiến đá tai mèo sắc nhọn. 
Ánh cam của hoa cúc lại thêm rạng ngời khi đón những 
vạt nắng của mặt trời. Hoa chen cùng đá tô điểm cho 
những cung đường xuyên núi quyến rũ lữ khách gần xa. 
Trên con đường dẫn lối đến cột cờ Lũng Cú hay thung lũng 
Sủng Là, du khách sẽ dễ dàng bắt gặp đồng hoa cúc cam 
rạng rỡ, mang lại chút ấm áp cho mùa đông vùng cao.



Thương nhớ mùa cải vàng

Bước sang cuối tháng 12, sắc cam của hoa cúc nhường 
chỗ cho màu vàng của hoa cải trổ sắc. Lúc này, khắp 
các triền đồi, cung đường, lưng núi… của Hà Giang 
đã rực rỡ hơn khi hoa cải vàng nở rộ. Khác với những 
cánh đồng lúa chín vàng óng ả, màu vàng của hoa cải 
mang cảm giác tươi trẻ, đầy nhựa sống. Trên nền của 
lớp đá xám lạnh, những vạt hoa cải vàng trải dài khắp 
nơi từ Cổng Trời - Quản Bạ đến thị trấn Đồng Văn, thung 
lũng Sủng Là. Tuyệt vời nhất là khi nắng chiều chuếnh 
choáng từng vệt nắng chiếu xuống nương cải, rực sáng 
cả một góc trời.

Mùa đào hồng, mận trắng mơ màng

Đến với Hà Giang vào khoảng tháng 2 - 3, du khách sẽ 
được chìm đắm trong không gian hoa xuân tuyệt đẹp. 
Trải dài từ Quản Bạ, Yên Minh đến Đồng Văn, Mèo Vạc là 
những cây hoa mận, hoa đào, hoa lê đang thi nhau bung 
nở, tô điểm cho bức tranh thiên nhiên thêm sống động. Tiết 
xuân là thời điểm tuyệt đẹp để du khách say đắm trong 
sắc hồng phớt của đào rừng, sắc trắng tinh khôi của hoa 
mơ, hoa mận. 

Với đồng bào người Mông ở đây, nhà nào cũng trồng ít 
nhất một cây đào trước ngõ, trong sân, hoặc bên tường 
rào. Vì thế, hình ảnh những cây đào hồng thắm nổi bật 
trên nền tường rào bằng đá xám, với mái ngói đen thẫm 
dường như đã trở thành nét đẹp bình dị biểu trưng cho 
mùa xuân trên cao nguyên đá.

Mùa xuân của Hà Giang còn là dịp để du khách tham gia 
nhiều lễ hội truyền thống đặc sắc của người bản địa như: 
lễ mừng thọ của người Tày, lễ hội chọi trâu và lễ hội đấu 
ngựa, lễ hội Lồng Tồng… Tiếng kèn trống, reo hò của người 
dân chơi lễ, hòa cùng cảnh sắc của thiên nhiên núi rừng, 
nét mộng mơ của hoa đào, hoa mận, hoa lê mang đến 
một mùa xuân đặc trưng của miền biên viễn.



Giữa núi đá hùng vĩ của miền sơn cước Hà Giang, dòng Nho Quế như một tuyệt tác mà thiên nhiên đã ưu ái 
riêng cho mảnh đất này. Một dòng sông hiền hòa, xanh ngát, trở thành nguồn cảm hứng bất tận của thơ ca 
nhạc họa và là nơi người dân tự hào giới thiệu với du khách gần xa.

Sông Nho Quế bắt nguồn từ Vân Nam (Trung Quốc), chảy vào Việt Nam ở địa đầu cực Bắc thuộc xã Lũng Cú, 
huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Trong suốt 192km chiều dài, sông Nho Quế đã “trao mình” 46km tại Việt Nam, tạo 
nên một đường biên giới tự nhiên giữa đèo Mã Pí Lèng và đường Săm Pun.

Chạy qua những nhiều lớp đá tai mèo cao vút như những bãi chông, dòng Nho Quế đã tạo nên vô số thác ghềnh 
trắng xóa vừa lãng mạn, vừa huyền bí, ma mị.

Quanh năm, nước sông Nho Quế có màu xanh ngọc lục bảo tuyệt đẹp, lung linh giữa những chân núi đá xám lạnh, 
phía trên là khoảng không ngút ngàn của mây trời, đồi núi trùng điệp.

Ghé thăm Nho Quế, người ta không quên nhắc tên đèo Mã Pí Lèng - “cặp bài trùng” tạo nên vẻ đặc trưng cho 
cảnh quan Hà Giang. Đứng từ đèo Mã Pí Lèng bên hẻm Tu Sản, du khách có thể chiêm ngưỡng trọn vẹn vẻ đẹp 
của dòng sông. Nhìn từ độ cao 1.200m, sông Nho Quế thướt tha như một mảnh lụa xanh biếc đang vắt mình qua 
những rãnh nứt của thiên nhiên. Đây cũng là địa điểm hoàn hảo để du khách tha hồ “sống ảo” ở những mỏm đá 
lớn cùng với khung cảnh ấn tượng tựa chốn tiên bồng.

Ngược 'Dòng Ngọc Bích'
trứ danh miền sơn cước

•Thanh Nghĩa



Ngoài ra, ngắm sông Nho Quế nhìn từ một góc đường đi 
xuống thôn Tà Làng, xã Pải Lủng, huyện Mèo Vạc cũng 
là một lựa chọn lý tưởng. Con sông nổi bật bên đoạn 
đường cua dốc ngoằn ngoèo là một trong những cảnh 
tượng khiến du khách ấn tượng mãi.

Trước kia, sông Nho Quế không êm ả như bây giờ, 
thường chỉ có ngư dân lui tới để đánh bắt cá. Tuy nhiên, 
từ khi được ngăn để xây dựng công trình thủy điện thì 
nước chảy dịu dàng hơn. Từ đó, người dân nơi đây còn 
mở dịch vụ đi thuyền dạo chơi trên sông và ngắm hẻm 
vực sâu nhất Đông Nam Á - hẻm Tu Sản. Thả mình xuôi 
theo dòng nước hiền hòa, ngắm nhìn cảnh hai bên là 
vách núi dựng đứng cao hàng trăm mét… mang đến 
cảm giác vừa choáng ngợp, vừa hào hứng như đang 
bước vào chuyến hành trình khám phá một thiên đường 
mới lạ.



Dù là từ trên cao hay từ giữa lòng sông, Nho Quế đều 
có điểm tỏa sáng riêng, chắc hẳn sẽ khiến du khách 
không ngừng mê đắm mảnh đất này. Bởi chính sức hút 
và nét đẹp trường tồn với thời gian, Nho Quế là một 
trong những con sông đẹp nhất miền hoa đá Hà Giang.

Năm 2009, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xếp khu 
vực này là Di tích Danh lam thắng cảnh Việt Nam, sông 
Nho Quế được vinh danh là một trong những Thung lũng 
Kiến tạo độc nhất vô nhị của Việt Nam.

Dòng sông óng ánh màu ngọc bích cùng cảnh núi non 
hùng vĩ nên thơ này chắc chắn là địa điểm du khách 
nên chinh phục khi đến với Hà Giang. Một lần được tận 
mắt nhìn thấy và thăng hoa cùng trải nghiệm ngược 
dòng Nho Quế khám phá hẻm Tu Sản, bạn sẽ lý giải 
được rằng vì sao lữ khách gần xa chưa bao giờ tiếc lời 
ngợi ca vẻ đẹp của vùng địa đầu Tổ quốc.



DU XUÂN THÁI LAN: 
KANCHANABURI - BANGKOK (5N)
Ngày KH: 22/01/2023 (Mùng 1)
Giá trọn gói: 17.980.000 đồng/khách

BANGKOK - PATTAYA (5N)
*Thưởng thức Cafe và bánh phủ vàng phong 
cách Hoàng gia Thái Lan
Ngày KH: 23/01/2023 (Mùng 2)
Giá trọn gói: 12.980.000 đồng/khách

DU XUÂN HÀN QUỐC: 
SEOUL - NAMI - GANGWON -
LOTTE WORLD (5N)
*Tận hưởng thiên đường tuyết trắng
Ngày KH: 22/01/2023 (Mùng 1)
Giá trọn gói: 30.980.000 đồng/khách

SEOUL - NAMI - GANGWON -
LOTTE WORLD (6N)
*Tận hưởng thiên đường tuyết trắng
KH: 22/01/2023 (Mùng 1)
Giá trọn gói: 33.980.000 đồng/khách

DU XUÂN
MALAYSIA - SINGAPORE (5N)
*Tặng vé 2 DOME và OCBC Skyway tại Gardens 
by the Bay
*2 đêm lưu trú tại Singapore.
Ngày KH: 22/01/2023 (Mùng 1)
Giá trọn gói: 19.980.000 đồng/khách



DU XUÂN NƯỚC ÚC: 
MELBOURNE - BALLARAT- BACCHUS 
MARSH - DANDENONG
- SYDNEY - BLUE MOUNTAINS (7N)
Ngày KH: 20/01/2023 (29 Tháng Chạp)
Giá trọn gói: 69.980.000 đồng/khách

DU XUÂN CHÂU ÂU: 
PHÁP - THỤY SĨ - Ý (11N)
*Tham quan làng cổ tích Colmar, hồ Brienz 
thơ mộng, bối cảnh phim Hạ cánh nơi anh
Ngày KH: 21/01/2023 (30 Tháng Chạp)
Giá trọn gói: 98.980.000 đồng/khách

DU XUÂN TRUNG ĐÔNG:
DUBAI - ABU DHABI (5N)
*Tặng vé Tháp Burj Khalifa + Cà phê Băng + 
Vườn Hoa Miracle
Ngày KH: 19/01/2023 (28 Tháng Chạp)
Giá trọn gói: 40.980.000 đồng/khách



TẠI CHÂU ÂU: 
PHÁP - LUXEMBOURG - BỈ -
HÀ LAN - ĐỨC (10N)
Ngày KH: 18/01/2023 (27 Tháng Chạp)
Giá trọn gói: 79.980.000 đồng/khách

PHÁP - MONACO -
TÂY BAN NHA - BỒ ĐÀO NHA (12N)
Ngày KH: 20/01/2023 (29 Tháng Chạp)
Giá trọn gói: 108.980.000 đồng/khách

BỜ TÂY HOA KỲ: 
LOS ANGELES - LAS VEGAS - GRAND 
CANYON - HOLLYWOOD - UNIVERSAL
(8N)
*Tặng vé vọng cảnh Skywalk
Ngày KH: 19/01/2023 (28 Tháng Chạp)
Giá trọn gói: 79.980.000 đồng/khách



CÀ MAU - BẠC LIÊU -
SÓC TRĂNG - CẦN THƠ (4N)
Ngày KH: 29/10; 19/11/2022
Giá trọn gói: 4.880.000 đồng/khách

CHÂU ĐỐC MÙA NƯỚC NỔI (3N)
Ngày KH: 29/10; 06, 11, 20/11; 22/12/2022
Giá trọn gói: 4.680.000 đồng/khách

HÀ GIANG - CAO BẰNG - 
BẮC KẠN - THÁI NGUYÊN (7N)
Ngày KH: 01, 08/11; 10/12/2022
Giá trọn gói: 13.980.000 đồng/khách

LÀO CAI - VĨNH PHÚC (4N)
Ngày KH: 03, 24/11; 10/12/2022
Giá trọn gói: 10.980.000 đồng/khách



BUÔN MÊ THUỘT
- PLEIKU - KONTUM (5N)
Ngày KH: 11, 14/11; 16,19/12/2022
Giá trọn gói: 7.980.000 đồng/khách

THỪA THIÊN HUẾ (3N)
Ngày KH: 10, 12/11; 15/12/2022
Giá trọn gói: 9.180.000 đồng/khách

LÂM ĐỒNG (4N)
Ngày KH: 11, 16/11; 30/12/2022
Giá trọn gói: 6.180.000 đồng/khách

NGHỆ AN - THANH HÓA - 
NINH BÌNH - HÀ NỘI (6N)
Ngày KH: 07/10; 16/12/2022
Giá trọn gói: 14.980.000 đồng/khách




