
 

KÍNH GỬI:     CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM 

NGƯỜI GỬI:  THÁI QUANG HIỆP –GIÁM ĐỐC – ĐT: 0937.876.303  

RỒNG ĐẤT PHAN TRAVEL 
TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH 

KHÁM PHÁ MIỀN BẮC 
HÀ NỘI – CAO BẰNG – BẮC KẠN 

Thời gian: 4Ngày 3 đêm - Khởi hành: Tháng 18 -> 21/07/2018 –PT: Máy bay + Ô 

tô. 
 

 NGÀY 1:TP.HCM – HÀ NỘI – BẮC KẠN – HỒ BA BỂĂn sáng, trưa, tối  

v 04h45:Hướng Dẫn Viên Rồng Đất Phan Travel đón quý khác tại ga quốc nội sân bay Tân 

Sơn Nhất. Sau đó làm thủ tục đáp chuyến bay đi Hà Nội của hãng hàng không Việt Jet Air 

hoặc Jetar lúc 06h00 đến 08h00. Qúy khách dùng điểm tâm sáng trên máy bay. 

v 08h20: Đoàn đáp sân bay Hà Nội.Xe đón quý khách tiếp tục khởi hành đi Bắc Kạn. Đến Thái 

Nguyên  quý khách dùng cơm trưa. Tiếp tục di chuyển đến Vườn Quốc Gia Ba Bể. 

v 14h00:Quý khách xuống thuyền tham khám phá Hồ Ba Bể đến với Ba Bể du khách có dịp du 

ngoạn trên hồ bằng thuyền độc mộc để cảm nhận và khám phá vẻ đẹp của thiên nhiên với Động 

Puông bí ẩn, Ao Tiên một hồ nước trong xanh huyền ảo nằm trên đỉnh núi đá vôi, tương truyền 

đây là nơi ngày xưa các tiên nữ thường xuống chơi cờ và tắm, 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. 

v 18h00: nhận phòng nghỉ ngơi. 



v Quý khách ăn tối tại nhà hàng.Tại đây quý khách có thể thưởng thức những món ăn đặc sản địa 

phương. Sau bữa tối đoàn tự do khám phá Ba Bể về đêm. 

 

 

 NGÀY 2: HỒ BA BỂ– CAO BẰNG Ăn sáng, trưa, tối  

v 07h00: Đoàntrả phòng dùng điểm tâm sáng tại khách sạn. Sau đó đoàn khởi hànhđi Cao Bằng. 

v 11h00: Dùng cơm trưa tại nhà hàng địa phương. Sau đó tham quan Thác Bản Giốc nằm cách 

thị xã Cao Bằng khoảng 90km, đây là một trong những thác nước đẹp nhất Việt Nam, 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. 

v Tiếp tục tham quan Động Ngườm Ngao chiêm ngưỡng khu “tứ trụ thiên đình” với 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. 

v 16h00: Đến Cao Bằng. Nhận phòng. Ăn tối. Quý khách được thưởng thức những hương vị 

khác lạ của người dân vùng Đông Bắc. Tự do tham quan thị xã Cao Bằng về đêm. 

 

 NGÀY 3:CAO BẰNG – HÀ NỘIĂn sáng, trưa, tối 

v 07h00: Trả phòng. Dùng điểm tâm sáng tại khách sạn. Sau đó khởi hành sau đó lên xe tham 

quan khu di tích Pác Bó.Đến Pắc Bó, Quý khách vào thăm nơi ở và hoạt động của Chủ tịch Hồ 

Chí Minh trong những năm kháng chiến từ 1941 đến 1945, đoàn chụp hình lưu niệm tại Suối 

Lê Nin Núi Các Mác, thăm hang Cốc Bó. Đoàn thăm mộ anh hùng liệt sỹ Nông Văn Dền. 

v 11h00: Qúy khách dùng cơm trưa. Tiếp tục hành trình về Hà Nội. 

v 19h00: Về đến Hà Nội. Đoàn dùng cơm tối, Nhận phòng, Tự do khám phá Thủ Đô Hà Nội về 

đêm. 



 NGÀY 4:HÀ NỘI – TP.HCM Ăn sáng, trưa 

v 07h00: Trả phòng. Dùng buffet sáng tại khách sạn. Tham quan quần thể kiến trúc: Phủ chủ 

tịch nơi làm việc và đón tiếp nguyên thủ các nước khi đến thăm và làm việc tại Việt Nam, Nhà 

Sàn Bác Hồ, Di Tích nhà 67, Chùa Một Cột. Đoàn tham quan Đền Ngọc Sơn, viếng chùa 

Trấn Quốc danh lam cổ tự được xây dựng từ thế kỷ VI, Văn Miếu Quốc Tử Giám ngôi trường 

đại học đầu tiên của nước ta, ngắm cảnh Hồ Gươm, Hồ Tây, Cầu Thê Húc  

v 12h00:Qúy khách dùng buffet trưa tại  trung tâm Royal City Hà Nội. 

v 13h00: Khởi hành ra sân bay Nội Bài làm thủ tục đáp chuyến bay về Tp.Hồ Chí Minhcủa hãng 

hàng không Việt Jet Air hoặc Jetar lúc 15h00 hoặc 15h25 đến 17h25. Về đến sân bay Tân Sơn 

Nhất HDV chia tay và hẹn gặp lại quý khách.  

 
GIÁ TOUR DÀNH CHO ĐOÀN 20 KHÁCH TRỞ LÊN: 

• GIÁ TOUR TRỌN GÓI BAO GỒM: 

v Vận chuyển: 
- Xe tham quan tại Miền Bắc xe 29 chỗ Samco hoặc 45 chỗUnverses noble chổ đời mới cao cấp, 

máy lạnh, tivi LCD. 
- Vé máy bay chặng Sài Gòn – Hà Nội khứ hồi hãng VietJet ( Đã bao gồm 7kg hành lý xách tay 

và 15 kg hành lý ký gửi ) 
v Lưu trú  Kháchsạn 2 và 3 sao. Đầy đủ tiện nghi, phòng  02 – 03 theo tiêu chuẩn khách sạn. 

- Tại Ba Bể 2 sao : Babe resort 

- Tại Cao Bằng: Sunny 

- Tại Hà Nội: First eden 

v Ăn theo chương trình : 

- 04 bữa sang (Trong đó có 02 bữa buffet ) 

- 07 bữa ăn chính  (Trong đó có 1 bữa ăn buffet trưa tại Hà Nội) 

- Các nhà hàng đảm bảo an toàn thực phẩm do sở y tế chứng nhận 

v Tham quan : Vé vào cổng các điểm tham quan theo chương trình 

- Thuyền Tham Quan Ba Bể. 

- Hang Pác Pó&Thác Bản Giốc 

- Động Ngườm Ngao & Đền Ngọc Sơn, Văn Miếu Quốc Tử Giám 

TIÊU CHUẨN 
GIÁ VÉ 

Giá tour Giá vé máy bay khứ hồi 

KHÁCH SẠN 2 & 3SAO 3.650.000 vnđ 3.100.000 vnđ 

Giá tour trọn gói = Giá tour + Giá vé máy bay khứ hồi 
Lưu ý: Giá tour không đổi, nhưng giá vé máy bay có thể thay đổi vào thời điểm xuất vé. 



v HDV:Nhiệt tình, vui vẻ, chu đáo,…thuyết minh phục vụ đoàn suốt tuyến.. 

v Bảo hiểm: Bảo hiểm du lịch bồi thường lên đến mức cao nhất là 50.000.000đ/khách. 

v Dịch vụ khác: 

- Tặng đoàn ảnh lưu niệm & Nón du lịch  Rồng Đất Phan Travel  & Giỏ du lịch RDP 

- Nước suối, khăn lạnh 02 chai/khách/ngày 

v Y tế: Thuốc say tàu xe, nhức đầu, đau bụng, dầu gió,băng cá nhân,…  

v Thuế VAT. 

• GIÁ TOUR  CHƯA BAO GỒM 

v Giặt ủi, điện thoại, nước trong tủ lạnh&Chi phí cá nhân ngoài chương trình. 

• QUY ĐỊNH TRẺ EM 

v Trẻ dưới 06 tuổi hoàn toàn miễn phí vé tour ( giá vé máy bay theo quy định ) 

v Trẻ từ  6 tuổi -> 11 tuổi tính 50% giá tour, 100% giá vé máy bay, ngủ chung với Bố, Mẹ. 

v Trẻ từ 12 tuổi trở lên tính như người lớn. 

v Quy định hàng không VIETNAM AIRLINES 

Ø Từ 12 tuổi trở lên: bằng vé người lớn. 

Ø Từ 2 đến 11 tuổi: 75% vé máy bay. 

Ø Dưới 2 tuổi: 10% vé máy bay. 

v Quy định hàng không VIETJETAIR / JETSTARPACIFIC  

Ø Từ 2 tuổi trở lên: bằng vé người lớn. 

Ø Dưới 2 tuổi: phụ thu theo quy định của hàng không. 

v LƯU Ý: 

Ø Để việc chuẩn bị thực hiện tour được  chu đáo, quý khách vui lòng đăng ký sớm ngay khi có ý 

định đi du lịch. 

Ø Quý khách vui lòng mang theo hành lý gọn nhẹ và giấy CMND hoặc hộ chiếu bản  chính  

Ø Quý khách từ 14 tuổi trở lên phải sử dụng CMND còn thời hạn sử dụng trong vòng 15 năm 

hoặc hộ chiếu bản chính. 

Ø Trẻ em dưới 14 tuổi phải có giấy khai sinh ( bản chính hoặc bản sao có công chứng ). 

Ø Trẻ em dưới một tháng tuổi chưa có giấy khai sinh thì phải có giấy chứng sinh. 

Ø Quý khách vui lòng có mặt đúng giờ hẹn tại nơi tập trung. 

Ø Thời gian nhận phòng là sau 14h00 và trả phòng trước 12h00. 

Ø Thứ tự các điểm tham quan có thể thay đổi nhưng vẫn đảm bảo đủ các điểm theo chương trình 

KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH MỘT CHUYẾN DU LỊCH VUI VẺ & BỔ ÍCH  

RỒNG ĐẤT PHAN! LỜI NÓI GÓI TRỌN NIỀM TIN 


