
 

CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN DU LỊCH  

HỒ BA BỂ - THÁC BẢN GIỐC - CHÙA PHẬT TÍCH TRÚC LÂM  

ĐỘNG NGƯỜM NGAO - HANG PẮC PÓ  

Thời gian: 3 Ngày - 2 Đêm,  Phương tiện: Ô tô 

Khởi hành: Thứ 6 hàng tuần từ 9/9 

 

Trông vời lưng núi, Khuổi Nậm rì rào núi cao tầng mây 

Lặng nghe sáo ai đang dập dìu trên đèo 

Kể rằng Người về đây, nhà in lưng đá 

Người về quê ta tấm áo chàm tình thương quê nhà. 

Những giai điệu nhẹ nhàng bay bổng đưa những bước chân du khách đến với Cao Bằng thăm lại nơi 

Bác Hồ từng sống và làm việc những ngày đầu tiên về nước. Đây Suối Lê Nin, Kia Núi Các 

Mác…những tiếng thơ, trang dịch sử Đảng như vẫn vang vọng khắp chốn đâu đây… 

    NGÀY 01 : HÀ NỘI – HỒ BA BỀ ( Ăn trưa/ tối) 

06h00: Xe và HDV đón Quý khách tại Nhà Hát Lớn Hà Nội khởi hành đi Bắc Kạn. Trên đường sẽ 

dừng chân thăm đền Đuổm, một trong những ngôi đền cổ có kiến trúc độc đáo và linh thiêng 

nhất vùng Đông Bắc Việt Nam. 

11h30: Quý khách ăn trưa tại nhà hàng, sau đó nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi. 

14h00: Đoàn xuống thuyền tham quan Hồ Ba Bể, cảm nhận cuộc sống thường ngày của người dân 

tộc Tày ở 2 bên bờ Sông Năng. Quý khách chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ của sông nước và 

núi rừng Ba Bể, cũng như các điểm thăm quan nổi tiếng như đền An Mã, đảo Bà Góa, động 

Puông. Quý khách có thể phóng tầm mắt xa xa về phía những cánh đồng lúa xanh bát ngát, 

phía trước là hồ Ba Bể mênh mông, hồ tự nhiên trên núi lớn nhất Việt Nam. 

18h30: Ăn tối tại nhà hàng với các món ăn đặc sản địa phương như: Gà đồi, cá nướng, lợn cắp 

nách…Nghỉ đêm tại khách sạn Thái Bình. 

NGÀY 02 : HỒ BA BỂ - CAO BẰNG – THÁC BẢN GIỐC – ĐỘNG NGƯỜM NGAO – CHÙA 

PHẬT TÍCH   ( Ăn sáng / trưa/ tối) 

05h30: Đoàn khởi hành đi Cao Bằng, ăn sáng trên đường đi. 



 

11h30: Quý khách ăn trưa tại nhà hàng khu Bản Giốc, sau đó HDV đưa đoàn tham quan: 

 Thác Bản Giốc - Một trong những dòng thác hùng vĩ nhất Việt Nam tại biên giới Việt - 

Trung, Quý khách có thể chiêm ngưỡng phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ với những khối nước 

khổng lồ từ độ cao 30m đổ xuống trông xa như ba giải lụa trắng tuyệt đẹp.  

 Chùa Phật Tích Trúc Lâm Bản Giốc –Đoàn dâng hương tại chùa Phật Tích, tham quan lầu 

tượng Bồ Tát, tam bảo, nhà tổ…được xây dựng theo phong cách kiến trúc Phật giáo truyền 

thống Việt Nam. Tại đây còn có đền thờ vị anh hùng Nùng Trí Cao, một nhân vật, biểu tượng 

Văn hoá thế kỷ XI tại Cao Bằng, người có tài thao lược quân sự và ngoại giao, có công lớn 

trong việc gìn giữ bảo vệ biên cương phía Bắc của Tổ quốc Việt Nam. 

 Động Ngườm Ngao - chiêm ngưỡng khu tứ trụ thiên đìnhvới những cột đá trông như cột 

chống trời,khu trung tâm với không gian rộng,khu châu báu là những núi nhũ lấp lánh ánh 

vàng, ánh bạc. 

15h00:  Quý khách trở lại Tp. Cao Bằng, ăn tối tại nhà hàng, sau đó nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi 

tại khách sạn Bằng Giang. 

NGÀY 03 : CAO BẰNG – KHU PẮC BÓ- HÀ NỘI   ( Ăn sáng/ trưa)                         

06h00: Quý khách ăn sáng tại khách sạn, trả phòng, xe đón đoàn đi tham quan : 

 Khu di tích Pắc Bó - di tích lịch sử gắn liền với chủ tịch Hồ Chí Minh. Quý khách tham quan 

Hang Cốc Pó, suối Lê Nin, núi Các Mác. 

 Dâng hương và tham quan mộ anh hùng liệt sỹ Nông Văn Dền - tức mộ anh Kim Đồng 

12h00: Quý khách ăn trưa tại Tp.Cao Bằng, sau đó khởi hành về Hà Nội. 

19h00:  Quý khách về đến Hà Nội. Kết thúc chương trình, Hẹn gặp lại Quý khách trong các chương 

trình sau. 

LƯU Ý: DO HÀNH TRÌNH ĐƯỢC THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA HÌNH ĐỒI NÚI, VỚI NHIỀU 

DỐC – ĐÈO, GIAO THÔNG ĐI LẠI CÒN GẶP NHIỀU KHÓ KHĂN, CÔNG TY CHÚNG 

TÔI CÓ THỂ BỐ TRÍ LẠI CÁC ĐIỂM THĂM QUAN ĐỂ PHÙ HỢP VỚI CUNG ĐƯỜNG – 

THỜI GIAN VÀ SỨC KHỎE CỦA DU KHÁCH. CHÚNG TÔI VẪN ĐẢM BẢO ĐẦY ĐỦ 

THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM THĂM QUAN NHƯ ĐÃ CAM KẾT TRONG CHƯƠNG TRÌNH.  

GIÁ TOUR TRỌNG GÓI CHO 01 KHÁCH: VNĐ/KHÁCH 

Khởi Hành Đơn giá 

Thứ 6 Hàng tuần 2.690.000đ 

(Áp dụng cho chương trình ghép khách lẻ) 

DỊCH VỤ BAO GỒM: 

 Vận chuyển xe máy lạnh đời mới theo lịch trình. 

 Phòng nghỉ đầy đủ tiện nghi (02 khách/ phòng, trường hợp lẻ nghỉ 3 khách/phòng) 

http://hoangviettravel.vn/du-lich-trong-nuoc/du-lich-mien-bac/du-lich-dong-tay-bac/


 

 Khách Sạn Ba Bể : Khách sạn Thái Bình 

 Khách sạn tại Cao Bằng : Khách sạn Thành Loan 

 Hoặc các dịch vụ lưu trú có tiêu chuẩn tương đương. 

 Ăn uống theo chương trình: 2 bữa sáng; 3 bữa trưa; 2 bữa tối.  

 Mức ăn chính: 120.000đ/khách 

 Mức ăn phụ: 40.000đ/khách* 1 bữa 

 Hướng dẫn viên nhiệt tình, kinh nghiệm suốt tuyến.  

 Thuyền tham quan hồ Ba Bể 

 Bảo hiểm du lịch suốt tuyến 

 Phí thắng cảnh các điểm vào cửa lần thứ nhất các điểm có trong chương trình. 

 Nước uống 1 chai/ngày. 

 Mũ du lịch 

DỊCH VỤ KHÔNG BAO GỒM: 

 Nghỉ phòng đơn, đồ uống, chi phí cá nhân và chi phí khác không có trong chương trình  

 Điện thoại, giặt ủi trong khách sạn. 

 Thuế VAT 10% 

 Tiền bồi dưỡng cho HDV và LX. Phụ phí với người Nước ngoài - Việt Kiều  

Giá tour cho trẻ em: 

 Trẻ em dưới 4 tuổi: miễn phí dịch vụ, ngủ chung giường với bố mẹ. Gia đình tự lo cho bé ăn 

và tự trả phí tham quan (nếu có). 

 Trẻ em từ tròn 5 – 10 tuổi: tính 50% giá tour, ăn 1/2 suất như người lớn, ngồi riêng 1 ghế, 

ngủ chung giường cùng bố mẹ. 

Lưu Ý: 

1. Không nhận khách trên 80 tuổi hoặc tiền sử sức khỏe không tốt. 

2. Lịch trình có thể thay đổi nhưng vẫn đảm bảo các điểm tham quan theo chương 

trình. 

CÁC QUY ĐỊNH ÁP DỤNG CHO CHƯƠNG TRÌNH: 

Dưới đây là mức phạt hủy tour theo quy định của Công ty. Chúng tôi sẽ linh động giải quyết từng 

trường hợp cụ thể trong khả năng cho phép. 
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 Hủy sau khi đặt dịch vụ: phí hủy 20% giá tour 

 Hủy 15 ngày trước ngày khởi hành: phí hủy 50% giá tour 

 Hủy từ 5-15 ngày trước ngày khởi hành: phí hủy 70% giá tour 

 Hủy từ 3-5 ngày trước ngày khởi hành: phí hủy 90% giá tour 



 

 Hủy trong vòng 3 ngày trước ngày khởi hành: phí hủy 100% 

Lưu ý : Tùy theo điều kiện nào đến trước, chúng tôi sẽ áp dụng điều kiện đó. 

Các điều kiện quy định khác: 

 Bên B cam kết chất lượng dịch vụ giống như trong chương trình đã thông báo. 

 Bên B tổ chức cho khách của bên A đi theo lịch trình đã thông báo. Thứ tự các điểm thăm quan có 

thể sẽ thay đổi, tùy vào điều kiện thực tế nhưng vẫn đảm bảo đủ các điểm đến trong chương trình. 

 Bên B mua bảo hiểm cho khách của bên A đi theo lịch trình. 

 Do tính chất khách lẻ ghép đoàn, nếu đoàn đủ 10 khách trở lên, chúng tôi sẽ tổ chức khởi hành theo 

đúng lịch đã công bố. Nếu đoàn không đủ 10 khách, bên B sẽ thu xếp ngày khởi hành mới và thông 

báo cho khách của bên A trước 5 ngày khởi hành. Nếu bên A không thu xếp được thời gian mới, bên 

B sẽ hoàn lại tiền cọc cho bên A. 

 Nếu Bên B không tổ chức cho đoàn đi đúng thời gian dự kiến do các nguyên nhân bất khả kháng như: 

Thiên tai, bão lụt, chiến tranh…. Bên B sẽ thu xếp ngày khởi hành mới, mọi chi phí phát sinh do hai 

bên thỏa thuận. 

 

RẤT HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH! 

 

 


