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DU LỊCH NẮNG MỚI SÀI GÒN
81/23 Hoàng Hoa Thám, P.6, Q.Bình Thạnh, TPHCM

Hotline: 0934 040 332
Email: dlnangmoi@gmail.com - Website: www.dulichnangmoi.com

Tour du lịch Đông Bắc Việt Nam - Hành trình chinh phục vùng
cao tổ quốc

Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm
Mã Tour: TN-2789 - Khởi hành: Theo yêu cầu

CHƯƠNG TRÌNH TOUR

NGÀY KHỞI HÀNH: HỒ CHÍ MINH  – HÀ NỘI 

Chiều: Quý khách tập trung tại Sân Bay TSN làm thủ tục bay đi Hà Nội theo giờ bay dự kiến của đoàn
(18h00 20/10/2022). Nhân viên công ty Du Lịch Nắng Mới làm thủ tục hàng không giúp quý khách. Đến Hà
Nội HDV công ty đón khách tại nội bài, về nhận phòng tại khách sạn khu trung tâm Hà Nội. Quý khách tự
do khám phá Hà Nội về đêm với những món ăn dân dã địa phương.

NGÀY 01: HÀ NỘI  – BẮC KẠN – BA BỂ

Sáng: Đoàn dùng điểm tâm sáng buffet tại khách sạn.
07h300: Đoàn trả phòng khởi hành đến Bắc Kạn, trên đường đi quý khách. Trên hành trình quý khách được
trải nghiệm những cung đường đẹp và những ngọn núi hùng vĩ, chập chùng vùng núi rừng Đông Bắc.
11h30: Đoàn dùng bữa trưa tại Bắc Cạn và sau đó về nhận phòng tại khách sạn và nghỉ ngơi.

14h00: Đoàn dừng chân ở bến Buốc Lốm để lên thuyền máy xuôi dòng sông Năng vào hồ (quý khách mang
theo toàn bộ hành lí và tư trang cá nhân lên thuyền)

14h30: Thuyền tiếp tục xuôi dòng sông Năng để đi vào hồ Ba Bể. Quý khách cùng tìm hiểu về đời sống
thường nhật của dân tộc Tày, ngắm nhìn những cánh rừng nguyên sinh với nhiều cây gỗ quý và động vật
hoang dã sinh sống 2 bên bờ Hồ.

Tiếp tục hành trình quý khách sẽ đến với những điểm tham quan nổi tiếng như đền An Mã, Ao Tiên, đảo Bà
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Góa,………Ao tiên, rộng hơn 3.000m2, được bao bọc bởi núi đá vôi và rừng già nguyên sinh. Đến đây du
khách được ngắm nhìn những dấu chân trên đá và nghe câu chuyện huyền thoại.
Đền An Mạ, 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 dẹp bỏ nên đã đổi tên thành Đền An Mạ.
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.

17h00: Sau khi kết thức chương trình, thuyền đưa quý khách về bến chính. Quý khách lên xe về khách sạn
nghỉ ngơi…

18h30: Đoàn dùng bữa tối tại nhà hàng địa phương với những món ăn độc đáo được chế biến theo phong
cách truyền thống của người dân tộc Tày, như heo mẹc nguyên con hoặc dễ quay nguyên con được chế
biến thành nhiều món.

NGÀY 02: BẮC KẠN  – CAO BẰNG – THÁC BẢN GIỐC

06h30: Ăn sáng, nghỉ ngơi và thư giãn với tách cafe ngồi ngắm cảnh hồ trong sương sớm.

07h30: Quý khách trả phòng và lên xe khởi hành du lic̣h Cao Bằng. Trên đường Quý khách chinh phục liên
tục những con đèo với cảnh đẹp của núi rừng như: đèo Gió, đèo Tài Hồ Sìn, đèo Cao Bắc, đèo Mã Phục…

12h00: Ăn trưa tại nhà hàng, nghỉ ngơi.

14h00: Quý khách thăm quan Thác Bản Giốc, thác có độ cao 53m, chia làm 3 tầng được coi là thác đẹp
nhất Việt Nam và là thác lớn nhất Đông Nam Á. Đây là thác nước lớn thứ 4 trong top10 thác nước trên thế
giới nằm trên đường biên giới giữa hai quốc gia.

15h00: Thăm động Ngườm Ngao (động Hổ), là 1 trong những động đẹp nhất miền Bắc - một trong những
hệ thống hang động hoang sơ.

17h30: Thăm làng rèn dao Phúc Sen nổi tiếng có truyền thống từ rất lâu đời.

18h30: Về tới Cao Bằng, nhận phòng khách sạn.

19h00: Quý khách ăn tối tại nhà hàng với những món đặc sản địa phương.

NGÀY 03: THÁC BẢN GIỐC – LẠNG SƠN – MẪU SƠN

06h30: Ăn sáng tại khách sạn.
07h30: làm thủ tục trả phòng khách sạn và di chuyển về Lạng Sơn.

11h45: Đoàn dùng bữa trưa tại Thành phố Lạng Sơn.
13h00: Xe đưa quý khách đến thăm quan đỉnh Mẫu Sơn đến Mẫu Sơn quý khách chụp hình và tự do thăm
quan Mẫu Sơn (nơi được mệnh danh là Đà Lạt của vùng Đông Bắc với các đặc sản nổi tiếng như: Đào tiên,
chè tuyết, rượu thảo mộc...Với khí hậu hiền hoà, mát mẻ và khung cảnh nên thơ tuyệt đẹp).
15h00 Xe đưa đoàn về Lạng Sơn nhận phòng khách sạn. sau đó quý khách tự do nghỉ ngơi tại khách sạn.

18h30: Quý khách dùng cơm tối tại khách sạn với những món ăn đặc sản địa phương và sau đó khám phá
thành phố Lạng Sơn về đêm.

NGÀY 04: LẠNG SƠN– HÀ NỘI
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06h30: Ăn sáng tại khách sạn.
07h30: Quý khách làm các thủ tục trả phòng 

Sau đó đoàn di chuyển đên một bản làng để làm từ thiện và tặng những vật phẩm giúp đỡ cho bà con vùng
cao.
Quý khách dùng cơm trưa trên hành trình và sau đó tiếp tuc
Buổi chiều: Xe di chuyển đưa đoàn về lại trung tâm Hà Nội. Xe đưa quý khách ra sân bay. Kết thúc chương
trình, chia tay quý khách và hẹn ngày gặp lại.

BẢNG GIÁ TOUR
Giá Tour du lịch áp dụng năm 2023 và được tính bằng tiền Việt Nam theo đơn vị Việt Nam Đồng (VND)

Khởi hành Khách sạn Giá Người lớn Vé Máy bay từ Phương Tiện

Theo yêu cầu 4 Sao 8,354,000đ 2,500,000đ Ô Tô + Máy Bay

 

Lưu ý:
• Giá Tour du lịch có thể thay đổi tùy vào thời điểm khởi hành của quý khách và các dịp Lễ, Tết.
• Giá vé trẻ em áp dụng từ 5 - 10 tuổi (Tour trong nước).
• Giá vé người lớn áp dụng từ 11 tuổi trở lên (Tour trong nước).
• Trẻ em từ 02 - 11 tuổi và Trẻ em dưới 02 tuổi khi đi Tour du lịch nước ngoài sẽ được tính phí từng trường
hợp.
• Thứ tự các điểm tham quan có thể thay đổi cho phù hợp tình hình thực tế.
Quý khách Đặt Tour Du Lịch qua điện thoại xin vui lòng đọc "Mã Tour", xin trân trọng cảm ơn!

CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG

BAO GỒM:

Vận chuyển:

Xe du lịch đời mới phục vụ theo chương trình.

Khách sạn:

khách sạn 4 sao tại Bắc Cạn như: Sài Gòn Ba Bề, Ba Bể Legend: 1khách/phòng)

Khách sạn 4 sao tại Bản Dốc như: Sài Gòn Bản Dốc Resort.

Khách sạn 4 sao tại Lạng Sơn: Mường Thanh Luxary, Vinpearl.

Ăn uống:

Ăn chính 6 bữa: 200.000đồng/bữa.( Đã bao gồm rượu đặc sản địa phương trong các bữa)

Ăn đặc sản: 300.000đồng/ bữa(Heo mẹt,dê quay)

Vé tham quan tại các điểm du lịch.
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Hướng dẫn viên du lịch chuyên tuyến, kinh nghiệm, phục vụ nhiệt tình.

Phục vụ nước suối, khăn lạnh trên xe.

Bảo hiểm mức cao nhất 100.000.000đ

Thuế VAT

KHÔNG BAO GỒM:

Bia trongcác bữa ăn.

Chi phí cá nhân, ngoài chương trình.
 

GIÁ TOUR TRẺ EM:

Trẻ em dưới 4 tuổi: miễn phí, gia đình tự lo.
Trẻ em từ 5 – 10 tuổi: phụ thu 75% giá người lớn.
Trẻ từ 11 tuổi tính phí như người lớn.

DU LỊCH NẮNG MỚI
Văn phòng Đặt Tour

81/23 Hoàng Hoa Thám, P.6, Q.Bình Thạnh, TPHCM
Hotline: 0934 040 332

Website: www.dulichnangmoi.com - Email: dlnangmoi@gmail.com

CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ ỦNG HỘ CỦA QUÝ KHÁCH!
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