
 

 

 

Chƣơng trình du lịch 

CAO BẰNG – BẮC KẠN – LẠNG SƠN 

Thời gian: 3 ngày 2 đêm / Phương tiện: Xe du lịch / Khởi hành: Thứ 6 hàng tuần 

 

 

Điểm nổi bật: 

 Thăm di tích Pác Bó với dòng suối trong như ngọc và chụp hình cột mốc km0 đường Hồ 

Chí Minh. 

 Thăm thác nước lớn thứ 4 trong 10 thác nước lớn nhất trên thế giới nằm giữa đường biên 

hai quốc gia. 

 Khám phá một trong những hồ nước tự nhiên trên núi đẹp nhất trên thế giới. 

 Khám phá văn hóa của đồng bào dân tộc Tày, Nùng... 

 Khám phá ẩm thực địa phương độc đáo. 

 

NGÀY 1: HÀ NỘI – CAO BẰNG – PÁC BÓ  (ĂN TRƢA, TỐI) 

06h00-06h30: Xe và hướng dẫn viên đón Quý khách tại khách sạn khu vực phố Cổ và Nhà hát 

lớn khởi hành đi Cao Bằng theo hướng QL3.  

Trên đường dừng chân nghỉ ngơi, Quý khách tự túc ăn sáng tại điểm nghỉ. Trên đường đi, Quý 

khách còn được trải nghiệm liên tiếp các con đèo nổi tiếng như: Đèo Giàng, Đèo Gió. 

Trưa: Ăn trưa tại nhà hàng trên Đèo Gió. Sau bữa trưa Quý khách tiếp tục lên xe đi Cao Bằng.  

Trên đường quý khách tiếp tục chiêm ngưỡng những con đèo nối đuôi nhau như Đèo Khau 

Khang, Đèo Cao Bắc và Đèo Tài Hồ Sìn. 



 

 

15h30: Tới Pác Bó, Quý khách thăm Khu di tích lịch sử Pác Bó (cách tp Cao Bằng 50km). Tại 

đây Quý khách vào tham quan: 

 Nơi ở và hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những năm kháng chiến từ 1941 đến 

1945. 

 Chụp hình lưu niệm tại Suối Lê Nin - Núi Các Mác. 

 Thăm hang Cốc Bó và chụp hình lưu niệm tại Cột mốc số 0 đường Hồ Chí Minh. 

18h30: Về tới thành phố Cao Bằng, Quý khách ăn tối sau đó nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi. 

Buổi tối tự do khám phá thành phố Cao Bằng về đêm.  

Nghỉ đêm tại Cao Bằng. 

NGÀY 2: CAO BẰNG – TRÙNG KHÁNH – NGƢỜM NGAO – BẢN GIỐC – BẮC KẠN  

(ĂN SÁNG, TRƢA, TỐI) 

06h30: Trả phòng khách sạn, ăn sáng sau đó Quý khách tập trung lên xe đi Trùng Khánh - 

mảnh đất địa đầu nổi tiếng với hạt dẻ Cao Bằng.  

Trên đường đi quý khách có thể ngắm nhìn Đèo Mã Phục với vẻ đẹp quyến rũ nhẹ nhành. 

09h00: Vào thăm động Ngƣờm Ngao (động Hổ) là 1 trong những động đẹp nhất miền Bắc. 

Động nằm ở bản Gun, xã Đàm Thuỷ, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, tọa lạc trong lòng một 

quả núi, cách thác Bản Giốc 5 km. Theo khảo sát của Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh năm 

1995, hang động này có tổng chiều dài 2144 mét, có 3 cửa chính: Ngƣờm Ngao, Ngƣờm Lồm 

và Bản Thuôn. Trong động có nhiều nhũ đá và măng đá với các hình dạng phong phú đa dạng. 

10h00: Tiếp tục di chuyển vào Thác Bản Giốc. Thác có độ cao 53m, chia làm 3 tầng được coi là 

một trong những thác nước đẹp nhất Việt Nam và cũng là thác nước lớn thứ 4 trong top 10 thác 

nước kỳ vĩ nhất trên thế giới nằm trên đường biên giới giữa hai quốc gia.  

12h00: Ăn trưa tại nhà hàng.  

Sau bữa trưa, Quý khách lên xe tiếp tục di chuyển về Ba Bể (Bắc Kạn) và không quên ghé thăm 

làng rèn dao Phúc Sen nổi tiếng có truyền thống từ rất lâu đời.  



 

 

Trên đường đi, Quý khách ngắm nhìn lại những con đèo mà mình đã đi qua từ ngày thứ nhất đặc 

biệt là cảnh đẹp hùng vỹ của núi rừng Đông Bắc trên đèo Gió.  

18h00: Về tới bản Pác Ngòi kế bên Hồ Ba Bể. Quý khách nhận phòng nhà sàn, nghỉ ngơi. 

19h00: Ăn tối tại nhà sàn. Buổi tối, Quý khách có thể yêu cầu thêm chương trình giao lƣu văn 

nghệ, nghe biểu diễn hát Then và nhảy sạp của người Tày (chi phí tự túc).  

Nghỉ đêm tại Ba Bể. 

NGÀY 3: HỒ BA BỂ – ĐỀN ĐUỔM – THÁI NGUYÊN – HÀ NỘI  (ĂN SÁNG/TRƢA) 

"Chợt tỉnh giấc giữa không gian như ngừng thở. Đâu đó chỉ vọng lại những tiếng kêu của côn 

trùng. Tôi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng ngủ và bước tìm tới ban công. Sững sờ trước vẻ đẹp 

mộc mạc và huyền bí của Hồ Ba Bể với những màn sương mờ bảng lảng khắp mặt hồ, trên 

những ngọn cây và che lấp cả những lối đi… Tự tay pha cho mình một ly café nóng, tôi nhấp 

nhấp từng ngụm và cảm nhận hơi thở của đất trời". 

07h00: Ăn sáng tại nhà sàn. Sau bữa sáng, Quý khách thu dọn hành lý đưa ra xe, sau đó bách bộ 

theo con đường nhỏ ven hồ dẫn tới bến thuyền.  

Ngồi trên chiếc thuyền nhỏ, Quý khách vừa thư giãn ngắm cảnh hồ vừa tìm cho mình những góc 

chụp hình ưng ý. Trên Hồ, thuyền sẽ ghé lại các điểm sau: 

 Ao tiên: Ao Tiên nằm ở góc hồ ba của hồ Ba Bể, là một hồ nước nhỏ nằm lọt giữa một 

ngọn núi nhô cao trên mặt hồ. Tương truyền xưa kia các vị thần tiên thường ngồi chơi cờ ở 

đây. 

 Đền An Mạ: Đền nằm trên một ngọn núi nhỏ giữa lòng hồ. Tương truyền, trong chiến 

tranh phong kiến thời Lê - Mạc, các tướng nhà Mạc đã thất trận, chạy đến Động Puông rồi 

tuẫn tiết tại đó. Cảm kích tinh thần trung liệt, người dân đã dựng đền thờ họ Mạc, song lo 

bị quan quân nhà Lê phát hiện dẹp bỏ nên đã đổi tên thành Đền An Mạ. Hai từ “An Mạ” 

theo tiếng dân tộc Tày có nghĩa là “mồ yên mả đẹp”, nơi yên nghỉ của các trung thần họ 

Mạc. 



 

 

 Đảo Bà Góa - một hòn đảo nhỏ xinh xắn nằm ngay vị trí trong tâm của Hồ, gắn liền với sự 

tích hình thành của Hồ. Thuyền đi chậm một vòng quanh đảo để Quý khách chụp hình. 

12h00: Ăn trưa tại nhà hàng. Sau bữa trưa tiếp tục lên xe về Hà Nội. Trên đường ghé thăm Đền 

Đuổm thờ Thánh Đuổm Dương Tự Minh nổi tiếng về sự linh thiêng tại Phú Lương, Thái 

Nguyên. 

18h30: Về đến Hà Nội, kết thúc chương trình tour Cao Bằng Bắc Kạn Lạng Sơn 3N2Đ ý nghĩa 

của Vietnam Booking. Hẹn gặp lại Quý khách trong những tour du lịch giá rẻ hấp dẫn sau! 

KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH CÓ MỘT CHUYẾN THAM QUAN Ý NGHĨA! 

 Thứ tự các điểm tham quan có thể thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế nhưng 

vẫn đảm bảo thực hiện đầy đủ nội dung chương trình. 

 Quy định của khách sạn: Giờ nhận phòng 14h00 – 15h00. Giờ trả phòng 12h00. 

 (Nếu quý khách đến sớm, khách sạn sẽ bố trí cho nhận phòng trong trường hợp có 

phòng trống. Trường hợp chưa có phòng, quý khách vui lòng dùng nước mát trong 

thời gian chờ đợi) 

Giá tour bao gồm: 

● Vận chuyển:  

o Xe ô tô 7 đến 45 chỗ chất lượng cao (tùy số lượng khách thực tế) đưa đón theo 

chương trình. 

● Khách sạn: Tiêu chuẩn 2 sao và homestay, 2 khách/ phòng. Lẻ khách ngủ phòng 3 người.  

o 01 đêm ngủ homestay tại bản Pác Ngòi. 

o 01 đêm khách sạn tại TP Cao Bằng. 

Nếu quý khách có nhu cầu nâng cấp lên khách sạn 3 sao + homestay vui lòng liên hệ 

chúng tôi để biết báo giá chi tiết.  

● Ăn uống: 



 

 

o 05 bữa ăn chính: Tiêu chuẩn 120.000đ/suất. 

o 02 bữa sáng: Tiêu chuẩn 30.000đ/suất. 

● Vé tham quan các điểm có trong chƣơng trình. 

● Thuyền tham quan Hồ Ba Bể. 

● Hướng dẫn viên phục vụ nhiệt tình, thành thạo, chu đáo xuyên suốt tuyến du lịch. 

● Nước suối mỗi ngày 01 chai 500ml.  

Không bao gồm: 

 Hóa đơn giá trị gia tăng (VAT). Nếu quý khách có nhu cầu xuất hóa đơn, công ty du lịch 

sẽ phụ thu thêm 10% trên giá tour. 

 Đồ uống trong các bữa ăn, trong khách sạn và các chi phí cá nhân khác. 

 Chi phí tham quan ngoài chương trình và những khoản không có trong phần bao gồm. 

 Phụ thu phòng đơn, phụ thu người nước ngoài. 

 Xe điện tại Pác Bó, đi bè tại Thác Bản Giốc. 

 Bảo hiểm du lịch trọn tour. 

 Tiền tip cho lái xe và hƣớng dẫn viên: 

o Thông thường đối với du khách Việt Nam: 100.000đ/khách 

o Với khách nước ngoài thường: tối thiểu 5$/ngày. 

Trẻ em (cần đọc kỹ để nắm rõ về tiêu chuẩn của trẻ em): 

 Trẻ em 1-4 tuổi miễn phí (bố mẹ tự lo mọi chi phí cho trẻ, không chiếm chỗ trên xe). 02 

người lớn chỉ được kèm theo 01 trẻ miễn phí, từ trẻ thứ 2 tính theo % giá tour (tiêu chuẩn 

như trẻ em tính phí). 

Nếu 01 người lớn đi kèm 01 trẻ từ 1-4 tuổi thì trẻ phải mua 50% giá tour của người lớn 

(được hưởng dịch vụ như trẻ 5-9 tuổi). 

 Trẻ em từ 5-9 tuổi tính theo % giá tour (ăn suất riêng, chỗ ngồi trên xe riêng nhưng phải 

ngủ chung giường với bố mẹ). 02 trẻ em tính phí cũng không có tiêu chuẩn giường ngủ 



 

 

riêng. Nếu trẻ em có chiều cao vượt quá chiều cao quy định về giá vé trẻ em theo quy 

định của khu du lịch tính theo chiều cao thì sẽ chịu phụ thu chênh lệch giá vé người lớn. 

 Trẻ em từ 10 tuổi trở lên tính như người lớn. 

Quý khách cần lƣu ý: 

● Quý khách phải mang theo: giấy tờ tùy thân hợp pháp (CMND hoặc Passport). 

● Trẻ em dưới 14 tuổi có thể sử dụng giấy khai sinh bản sao hoặc thẻ căn cước. 

● Trẻ em từ 14 tuổi trở lên phải có Thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu 

● Quý khách nên mang theo: thuốc chống côn trùng, thuốc cảm sốt thông thường hoặc các 

thuốc đã được kê đơn riêng theo chỉ định của bác sĩ. 

● Quý khách là người ăn chay vui lòng mang thêm đồ ăn chay theo để đảm bảo khẩu vị của 

mình. 

● Bất cứ dịch vụ nào trong tour nếu Quý khách không sử dụng cũng không được hoàn lại. 

● Hướng dẫn viên có quyền sắp xếp lại thứ tự các điểm thăm quan cho phù hợp điều kiện 

từng ngày khởi hành cụ thể nhưng vẫn đảm bảo tất cả các điểm thăm quan trong chương 

trình. 

● Trường hợp ngày khởi hành có từ 6 khách trở xuống, lái xe có thể kiêm hướng dẫn viên. 

Đây là những lái xe có nhiều kinh nghiệm, am hiểu tuyến điểm và văn hóa địa phương. 

Quy định hủy tour: 

Trường hợp hủy bỏ dịch vụ từ Vietnam Booking: 

Nếu Vietnam Booking không thực hiện được chuyến du lịch/ dịch vụ, công ty phải báo ngay cho 

khách hàng biết và thanh toán lại cho khách hàng toàn bộ số tiền mà khách hàng đã đóng trong 

vòng 3 ngày kể từ lúc chính thức thông báo hủy chuyến đi/ dịch vụ du lịch bằng hình thức tiền 

mặt hoặc chuyển khoản. 

Trường hợp hủy bỏ dịch vụ từ Quý khách hàng: 

Trong trường hợp không thể tiếp tục sử dụng dịch vụ/ tour, Quý khách phải thông báo cho Công 

ty bằng văn bản hoặc email (Không giải quyết các trường hợp liên hệ chuyển/ hủy tour qua điện 



 

 

thoại). Đồng thời Quý khách vui lòng mang Biên bản đăng ký tour/ dịch vụ & biên lai đóng tiền 

đến văn phòng Vietnam Booking để làm thủ tục hủy/ chuyển tour. 

● Các trường hợp chuyển/ đổi dịch vụ/ tour: Cty sẽ căn cứ xem xét tình hình thực tế để tính 

phí và có mức hỗ trợ Quý khách hàng 

● Trường hợp hủy dịch vụ/ tour: Quý khách phải chịu chi phí hủy tour/ dịch vụ theo quy 

định của Vietnam Booking và toàn bộ phí ngân hàng cho việc thanh toán trực tuyến. 

Phí hủy đƣợc quy định nhƣ sau: 

● Ngay sau khi đặt cọc hoặc thanh toán hoặc trước 15 ngày: phí hủy 30% tiền tour. 

● Hủy 10 ngày trước ngày khởi hành: phí hủy 50% tiền tour. 

● Hủy 07 ngày trước ngày khởi hành: phí hủy 70% tiền tour 

● Hủy 05 ngày trước ngày khởi hành: phí hủy 100% tiền tour 

● Trường hợp quý khách đến trễ giờ khởi hành được tính là hủy 05 ngày trước ngày khởi 

hành. 

● Giai đoạn Lễ/Tết: không hoàn, không hủy, không đổi. 

 

Việc huỷ bỏ chuyến đi phải được thông báo trực tiếp với Công ty hoặc qua fax, email, tin nhắn 

và phải được Công ty xác nhận. Việc huỷ bỏ bằng điện thoại không được chấp nhận. 

Các ngày đặt cọc, thanh toán, huỷ và dời tour: không tính thứ 07, Chủ Nhật. 

Đến ngày hẹn thanh toán 100% giá trị tour, nếu quý khách không thực hiện thanh toán đúng hạn 

và đúng số tiền, xem như quý khách tự ý hủy tour và mất hết số tiền đặt cọc giữ chỗ. 

 (*) Trách nhiệm của khách hàng: 

● Khách hàng tự chịu trách nhiệm về sức khỏe và các bệnh mãn tính (tim mạch, huyết áp, 

tiểu đường, xương khớp…), bệnh bẩm sinh, bệnh tiềm ẩn, bệnh HIV AIDS, bệnh rối loạn 

tinh thần và thần kinh, phụ nữ đang mang thai... là những bệnh không nằm trong phạm vi 

được bảo hiểm. Khi cần thiết Quý khách phải viết cam kết về bệnh tật của bản thân khi 

tham gia tour. Bên tổ chức tour không chịu trách nhiệm đối với những trường hợp Quý 



 

 

khách không khai báo bệnh, khai báo không trung thực cũng như các trường hợp nằm 

ngoài phạm vi bảo hiểm du lịch trong tour. 

● Khách hàng phải tự bảo quản tài sản riêng của mình trong mọi trường hợp và ở tất cả các 

nơi trong suốt chuyến đi. Bên tổ chức tour không chịu trách nhiệm về những mất mát về 

tiền bạc, tư trang quý, vé máy bay, và tài sản riêng của khách hàng trong chuyến đi.  

 


