
 

Du Lịch Thác Bản Giốc - Hồ Ba Bể 

 

 

 

Tour Du Lịch Thác Bản Giốc - Hồ Ba Bể 5 Ngày 4 Đêm đưa quý khách đến với vẻ đẹp 

thiên nhiên tuyệt mỹ, phong cảnh núi non hùng vĩ cùng nhiều di tích lịch sử nổi tiếng: khu di 

tích Pắc Bó với Suối Lê Nin, núi Các Mác, thác Bản Giốc… và những nét sinh hoạt văn hoá 

đa dạng, đậm đà bản sắc của chín dân tộc (Tày, Nùng, Dao, Mông, Kinh, Hoa, Sán Chỉ…) 

đã khiến Cao Bằng trở thành điểm du lịch hấp dẫn, điểm đến của du khách. 

NGÀY KHỞI HÀNH 20/10 -24/20/2020 

NGÀY 1: TPHCM - HÀ NỘI – HỒ BA BỂ – 250KM  (ĂN TRƯA, TỐI) 

04h00: Hướng dẫn viên H&H TRAVEL đón Quý khách tại Sân Bay Tân Sơn Nhất làm thủ 

tục đi Hà Nội vào lúc 05h45,  

 5 ngày – 4 đêm  đi về bằng máy bay 
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08h00: HDV Đón quý khách tại sân bay Nội Bài khởi hành đi Hồ Ba Bể. Trên đường đi Quý 

khách có thể chiêm ngưỡng phong cảnh núi rừng Đông Bắc. 

11h30: Ăn trưa tại thị xã Bắc Kạn, thưởng thức món ăn địa phương: bánh gio, măng vầu chế 

biến thành nhiều món. Sau bữa trưa, Đoàn lên xe tiếp tục hành trình. 

14h30: Đoàn đến Ba Bể nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi. Quý khách tự do khám phá vườn 

Quốc gia Ba Bể với nhiều loài động, thực vật quý hiếm. 

19h00: Quý khách ăn tối tại nhà hàng, món cá đặc sản như: Cá hồ Ba Bể, Tôm chua Ba Bể. 

Đoàn nghỉ đêm tại Resort hổ Ba Bể 

NGÀY 2: HỒ BA BỂ – CAO BẰNG – 140 KM ( ĂN SÁNG, TRƯA, TỐI) 

07h00: Quý khách dậy sớm cảm nhận không khí trong lành của hồ Ba Bể, ăn sáng tại khách 

sạn, sau đó đoàn đi tham quan: 

08h00: Xuống thuyền khám phá Hồ Ba Bể, du ngoạn trên hồ bằng thuyền độc mộc đến 

với Động Puông, Ao Tiên, Thác đầu Đẳng, Bản Pác Ngòi -tìm hiểu cuộc sống, văn hoá 

cũng như tập quán của các bản làng dân tộc sống trên triền núi bên hồ. 

11h30: Đoàn ăn trưa tại nhà hàng với các món canh rau rừng thơm ngon do người dân hái 

trong vườn quốc gia Ba Bể, trả phòng khách sạn. 

13h00: Đoàn khởi hành đi Cao Bằng, có mặt tại Cao Bằng nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi. 

19h30: Đoàn ăn tối tại nhà hàng với đặc sản địa phương là Vịt quay bảy vị Cao Bằng. Đoàn 

nghỉ đêm tại Cao Bằng. 

NGÀY 3: CAO BẰNG – THÁC BẢN GIỐC  

07h00:  Đoàn ăn sáng tại khách sạn, HDV đưa Quý khách tham quan: Thác Bản Giốc - Một 

trong những dòng thác hùng vĩ nhất Việt Nam tại biên giới Việt – Trung, với những khối nước 

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

Động Ngườm Ngao – chiêm ngưỡng khu “tứ trụ thiên đình” với những cột đá trông như cột 

chống trời, khu châu báu là những núi nhũ lấp lánh ánh vàng, ánh bạc. 

12h30: Đoàn ăn trưa tại nhà hàng địa phương. Sau đó, Quý khách về khách sạn. nghỉ ngơi. 

Tự do đi chợ mua đặc sản như: hạt rẻ Trùng Khánh… 

18h30: Quý khách ăn tối tại nhà hàng địa phương với món Xôi trám rất bổ, thơm, bùi và béo 

ngậy. Nghỉ đêm tại khách sạn. 

NGÀY 4: CAO BẰNG – PẮC PÓ – LẠNG SƠN  
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07h00: Đoàn ăn sáng tại khách sạn, trả phòng. Quý khách tiếp tục tới 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. ăn trưa tại nhà hàng sau  

Chiều: Xe đưa Quý khách đi Lạng Sơn trên đường ghé thăm Đông Khê, Thất Khê - khu di 

tích lịch sử cách mạng. Đến Lạng Sơn, Quý khách nhận phòng. Ăn tối, tự do đi dạo ngắm 

Lạng Sơn về đêm.  tự do thăm quan thị xã Lạng Sơn hoặc mua sắm tại chợ đêm Kỳ Lừa.   

 

NGÀY 5: LẠNG SƠN – HÀ NỘI – TPHCM  

07h00: Đoàn ăn sáng tại khách sạn, trả phòng, quý khách tham quan, Chợ Đông Kinh nơi mà 

nhiều du khách truyền tai nhau: Đặt chân đến xứ Lạng nếu không vào thăm thú, mua sắm 

ở chợ Đông Kinh Lạng Sơn thì coi như lãng phí một chuyến đi. 

Tam Thanh là quần thể 3 động Nhất Thanh, Nhị Thanh, Tam Thanh nằm trong Chùa Tam 

Thanh. Ðộng Tam Thanh nằm trong một dãy núi có hình đàn voi phủ phục trên mặt cỏ xanh. 

Hang động Tam Thanh ở lưng chừng núi. Vách động bên phải có khắc bài thơ của Ngô Thì Sĩ 

khi ông làm đốc trấn Lạng Sơn. Tam Thanh được mệnh danh là "Đệ nhất bát cảnh Xứ 

Lạng". 

11h30: Quý khách dùng cơm trưa  khởi hành về Hà Nội,  

17h00: Đoàn về đến Hà Nội HDV làm thủ tục chuyến bay bay về HCM, Chia tay quý khách. 

Kết thúc chương trình du lịch Thác Bản Giốc, Hẹn gặp lại Quý khách trong các chương trình 

sau cùng H&H TRAVEL. 

GIÁ TRỌN GÓI: 6.888.000 VNĐ/PAX  

GIÁ TOUR BAO GỒM: 

 Vận chuyển xe  máy lạnh đời mới theo lịch trình. 

 Vé máy bay khứ hồi 

 Phòng khách sạn đầy đủ tiện nghi tiêu chuẩn 2-3 sao(2 khách/ phòng). 

 Ăn uống theo chương trình: 6 bữa sáng; 5 bữa trưa; 4 bữa tối. 

 Hướng dẫn viên nhiệt tình, kinh nghiệm suốt tuyến. 

 Bảo hiểm du lịch suốt tuyến (10.000.000 vnđ/vụ). 

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

 Nước uống, Quà tặng,  

GIÁ TOUR CHƯA 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 
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