- Tại Cửa khẩu Hà Khẩu sau khi ăn sáng hoặc nghỉ ngơi tại khách sạn ở gần Cửa
Khẩu chuẩn bị cho chuyến du lịch thì 6h30 sáng nên có mặt tại chỗ thông quan để
xếp hàng. Xếp hàng ở làn hộ chiếu thứ 3 bên phải. 7h đúng bắt đầu làm. Lý do cần
xuất nhập cảnh nhanh là để kịp chuyến tàu đi Côn Minh chạy lúc 9h40 (8h40 bên
mình, tức là có 1 tiếng rưỡi thôi ạ).
- Nhớ điền thông tin vào Arrival Card màu vàng chứ không phải là Vietnam visa on
arrival khi ở cửa quan nhập cảnh của Trung Quốc.
Chú ý: đừng để mấy bác cò ở gần cổng doạ vì xếp hàng đông nhé mà đưa tiền cho
họ để ko phải xếp hàng nhé. Vì hàng hộ chiếu khá ít thôi.
- Đi taxi ra bến tàu (20 tệ)
- Lên tàu đi Côn Minh chuyến 9h40 đến nơi là 15h45.
- Ra bên ngoài cửa ga tàu ở Côn Minh, bên tay phải lối ra có chỗ chuyên để gửi Vali.
Mình gửi Vali ở đó hết 10 tệ 1 cái, để tranh thủ đi chơi vài địa điểm Côn Minh vì
22h05 mới có tàu từ Côn Minh đi Lệ Giang
- Bắt taxi Guandu Ancient Town (官渡古镇): Nơi đây nổi tiếng là điểm tham
quan mang tính lịch sử những đồng thời phố cổ Phố cổ Guandu cũng là một địa điểm
mua sắm khá ổn. Ở chỗ này cảm giác thanh bình và nhã kinh khủng. Highly
Recommend. Chơi và ăn uống ở đây đến 20h và bắt taxi về ga tàu. Tiền đi lại hết 50
tệ cả 2 lượt.
Mình book tour tại homestay hết 450 tệ/ng, tour đi 1 ngày đã bao gồm bữa trưa và
mọi chi phí. Chỗ này thì highly recommend nên đi và cần đi vì nó quá hùng vĩ luôn
ấy, đẹp mê mẩn, chụp ảnh sống ảo thì xuất sắc khỏi bàn rồi.
Núi tuyết Ngọc Long là một khối núi gần Lệ Giang, tỉnh Vân Nam, tây nam Trung
Quốc. Đỉnh cao nhất của nó được đặt tên Phiến Tử Đẩu (扇子陡, Shanzidou) cao
5.596 m. Bên kia núi là vực Hổ Khiêu nổi tiếng thách thức các nhà leo núi. Toàn bộ
hệ thống núi này có tất cả 13 đỉnh núi cao trên 5000m quanh năm tuyết phủ. 13 ngọn
núi này trông giống một con rồng ngọc trên núi nên gọi là “Ngọc Long”. Đây là
ngọn núi thứ 71 trong những ngọn núi cao nhất thế giới.
Sau khi lên đỉnh núi Ngọc Long thì tour sẽ đưa bạn đến Thung lũng Lam Nguyệt (
蓝月谷) Nằm trong khu thắng cảnh của Ngọc Long Tuyết Sơn ngay dưới chân núi
Ngọc Long. Thung lũng có tên là Lam Nguyệt bởi vì ngày nắng nước màu xanh (do
trong nước có đồng, không uống được. Trời mưa to thì nước hồ sẽ mất màu xanh,
chuyển thành màu trắng do dưới đáy hồ có nhiều cát trắng) và khi nhìn từ trên cao
xuống thì toàn bộ thung lũng có hình giống trăng khuyết. Do địa hình từ cao xuống
thấp nên dòng chảy được chia làm 4 hồ Ngọc Dịch (玉液”湖), Kính Đàm (镜潭”湖
), Lam Nguyệt (蓝月”湖) và Thính Đào (听涛”湖).

Trong lần đi tour ấy thì có quen các anh chị người Trung Quốc, khá thân thiện và
cực đáng yêu. Buổi tối họ rủ đi ăn và đi bar luôn, dù ko biết tiếng anh nhưng vẫn
giao tiếp khá ổn nhờ wechat và cái app từ điển bên trên.
Mọi chi tiết đặt tour tại www.dulichso.com

