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TOUR HÀ NỘI BÌNH LIÊU 3 NGÀY 2 ĐÊM 
 

tour Bình Liêu 3N2Đ   
sẽ đưa QUÝ KHÁCH đến với BÌNH LIÊU một khám phá và trải nghiệm mới nơi núi rừng 
biên cương của Tổ quốc, đến với Bình Liêu một SAPA của vùng Đông Bắc Quảng Ninh 
QUÝ KHÁCH sẽ được ngắm những thửa ruộng bậc thang đẹp như Mù Cang Chải, con 
đường Tuần tra biên giới uốn lượn hùng vĩ không kém Hà Giang ! đặc biệt người dân tộc 
nơi đây (Người Tày, Người Dao, Người Sán Chỉ) vẫn giữ nguyên vẹn những giá trị văn hoá 
truyền thống của dân tộc mình, thật thà mộc mạc chất phát với những nụ cười hồn nhiên 
vốn có của mình. 
CHƯƠNG TRÌNH TOUR 

• Xe ô tô 16 (29 chỗ) đưa đón suốt hành trình Hà nội – Bình Liêu 
• Khám phá vẻ đẹp miền biên giới Bình Liêu  
• Thăm cửa khẩu quốc tế Hoành Mô cột mốc chủ quyền 1317 
• Thăm bản dân tộc người Dao – Sông Moóc A 
• Đường tuần tra Biên giới, mốc chủ quyền 1327 
• Chợ phiên dân tộc Dao - Đồng Văn vào thứ 7 Chợ phiên Bình Liêu vào chủ nhật 
• Thác Khe Văn, nghề làm miến Dong nổi tiếng của người dân tộc Sán Chỉ   
• Chinh phục sống lưng khủng long mốc chủ quyền 1305   
• Nghỉ 02 đêm tại Khách sạn Bình Liêu 

NGÀY 01: HÀ NỘI - HẠ LONG – BÌNH LIÊU 
6 giờ 30 phút  xe đón Quý khách tại địa điểm hẹn trước khởi hành đi Hạ Long trên đừa đi đoàn dừng 
chân ăn sáng tại Hải Dương ( chi phí tự túc )  
11 giờ quý khách có mặt tại thành phố Hạ long xinh đẹp, nghỉ ngơi, ăn trưa và thư thái uống café phố 
biển (tại café Highland view biển rất đẹp)   
12 giờ 30 phút Xe ô tô đời mới đón quý khách khởi hành đi Bình Liêu tới Cửa Khẩu Hoành Mô 
(15giờ), nhận phòng khách sạn 
• Từ đây bạn có thể thưởng ngoạn các hoạt động vùng biên giới, cửa khẩu, Check mốc chủ 

quyền 1317 , thăm Bản người dân tộc Dao – Bản Sông Moóc ; thăm ruộng bậc thang, thăm 
rừng hồi rừng quế. ăn tối và giao lưu lửa trại trên bản với người dân tộc nơi đây; thưởng thức 
món ăn đặc sắc của bản : Ngan đen, Gà bản, Phở xào Đồng Văn của người Tày, món da trâu 
của người Dao, giao lưu văn nghệ trong đêm lửa trại giữa núi rừng, uống rượu mem lá với mật 
ong rừng..   
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• Nghỉ đêm tại  Khách Sạn cửa khẩu Hoành Mô   

Kết thúc ngày đầu tiên  
NGÀY 02: CHINH PHỤC SỐNG LƯNG KHỦNG LONG 
 
Đoàn ăn sáng tại khách sạn, sau đó tham gia vào hành trình tuyệt vời Chinh Phục Sống Lưng Khủng 
Long nơi có Cột mốc 1305 Nằm trên đường tuần tra biên giới Bình Liêu. Cột mốc 1305 là một 
trong hai mốc giới nằm ở vị trí cao nhất trên thực địa Quảng Ninh, cũng là nơi không dễ để có thể 
chạm tay vào. 
Sống lưng Khủng Long là cụm từ để chỉ sống núi đường lên mốc 1305, bạn phải trekk băng qua 
sống núi có hình dạng lưng Khủng Long thời gian trekk khoảng 2h  
Sống lưng Khủng Long là vị trí đẹp nhất của đường lên mốc 1305 trên biên giới Việt Nam – Trung 
Quốc, nơi có thể ngắm bao quát cảnh sông núi hùng vĩ của non nước tươi đẹp 
(Quý khách có thể lựa chọn mốc chủ quyền 1300 và 1297 thay thế tuỳ vào điều kiện sức khoẻ và 
thời tiết ) 
Ăn trưa tại Khách sạn Bình Sơn 
Chiều thăm Thác Khe Vằn và nghề làm miến Dong của người dân tộc Sán Chỉ  
Thác Khe Vằn bắt nguồn từ dãy núi Khe Vằn – Thông Châu với độ cao hơn 1000m so với mực 
nước biển. Thác nước có 3 tầng nước chảy với độ cao khoảng 100 mét, đổ xuống trắng xóa giữa 
cỏ cây chen đá. Thác nước kỳ vỹ với dòng thác chảy, các tảng đá lớn nằm phủ phục, hai bên thác 
là vách đá phủ rêu. Vào mùa mưa, các dòng thác tung bọt trắng tạo thành các hồ nước nhỏ trong 
vắt dưới chân thác. Thác Khe Vằn với rừng phòng hộ nguyên sơ, thảm thực vật phong phú là điểm 
tham quan thưởng ngoạn phong cảnh thiên nhiên rừng, suối trong mát, tạo cảm giác thư thái cho 
mỗi du khách được tắm mình với dòng suối thiên nhiên và không khí trong lành. 
Nghề làm miến Dong Bình Liêu nổi tiếng của anh La Nồng – một thanh niên trẻ tiêu biểu người được 
giải thưởng Lương Đình Của giữ gìn bản sắc của làng nghề truyền thống. Ăn tối tại cửa khẩu Hoành 
Mô 
Nghỉ đêm tại Khách sạn cửa khẩu Hoành Mô. Kết thúc ngày thứ 2 
 
NGÀY 03: TUẦN TRA BIÊN GIỚI CÙNG CÁC CHIẾN SỸ ĐỒN BIÊN PHÒNG – VỀ HÀ NỘI 
 
Đoàn ăn sáng tại khách sạn, sau đó đi đường Tuần biên dọc theo con sông phân chia 2 nước Việt 
Nam – Trung Hoa, trên đường đi bạn sẽ được ngắm hoa rừng nở, với mùi hương hồi, hương quế đặc 
sắc chỉ có ở nơi đây, giao lưu với các chiến sỹ đồn biên phòng và đến với cột mốc chủ quyền 1327 
nằm trên đỉnh núi Thanh Long Lĩnh. 
Ăn trưa tại nhà hàng bên suối với món thịt Thỏ Rừng và Cá suối. 
Trả phòng, xe đưa quý khách trở về Hà Nội  kết thúc hành trình khám phá Bình Liêu 3 Ngày 2 đêm 
 
(Chương trình có thể thay đổi tuỳ thuộc vào tình trạng sức khoẻ, thời tiến và ý kiến khách hàng tuy 
nhiên vẫn đảm đầy đủ các điểm trong chương trình ) 

 
GIÁ TOUR ÁP DỤNG: 1.890.000 đ 
CHƯA VAT, NON-COMSSION 

 



  

 
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HUY LONG 
Add: 29 Hoàng Diệu, Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh 
Tel: 0333.620829    HotLine : 090 222 1886 
Email: halotours22@gmail.com 
Website: www.ahalong.com Fanpage: fb.com/halo2tours 

 
LƯU Ý:  
 
• Không bao gồm Trang phục dân tộc nếu quý khách muốn mặc thử 
• Cung cấp dịch vụ Hát then-Đàn tính, múa hát dân tộc, nhảy sạp 
 
GIÁ TOUR BAO GỒM 
• Xe ô tô suốt hành trình Hà nội – Bình Liêu 
• 02 đêm nghỉ tại Khách Sạn. Đây là một trong những khách sạn đẹp nhất tại cửa khẩu Hoành Mô 

(2 người/phòng).  
• Ăn sáng 02 bữa tại khách sạn : 30.000đ/bữa 
• 05 bữa chính ( 3 bữa trưa + 2 bữa tối) : 120.000 đ/bữa 
• Nước uống miễn phí suốt tour 
• Nhận phòng sau 14h00 và trả phòng trước 12h00. Nếu du khách trước giờ này thì du khách sẽ 

được làm thủ tục gửi đồ tại phòng lễ tân của khách sạn 
 
 
GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM 
 
• Phí nhận phòng sớm và trả phòng muộn theo qui định của khách sạn 
• Các chi phí cá nhân như điện thoại, giặt là, đồ uống… 
• Các chi phí khác không bao gồm trong chương trình; 
 
CHÍNH SÁCH CHO TRẺ EM 
 
• Quý khách vui lòng liên hệ để biết chi tiết và có giá tốt nhất 
 
ĐIỀU KIỆN VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN 
 
• Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản 

 
  


