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Lạc lối Bình Liêu mùa cỏ lau 

Thời gian: 2N1Đ 

Khởi hành: thứ 7 hàng tuần 

 

 

NGÀY 01: Hà Nội - Bình Liêu – Cột Mốc 1297 – cột mốc 1300                           (Ăn trưa, tối) 

05h30: Xe ô tô và hướng dẫn viên Saigontours đón quý khách tại nhà hát lớn Hà Nội, khởi hành 

đi tour Bình Liêu 2 ngày 1 đêm. Trên đường đi quý khách dừng chân nghỉ ngơi, dùng bữa sáng 

tự túc tại Hải Dương.  

11h30: Đến thành phố Cẩm Phả quý khách dùng bữa trưa tại nhà hàng. 

13h00: Quý khách tiếp tục hành trình đến với địa danh đầu tiên tại Bình Liêu là cột mốc 1297 

được mệnh danh là “thiên đường cỏ lau” của miền Bắc, checkin, chụp hình lưu niệm tại đây. 

Tiếp đến, đoàn chinh phục Mốc 1300 với cảnh đẹp Matcha Hills ấn tượng.  

Sau đó quý khách lên xe di chuyển về thị trấn Bình Liêu nhận phòng khách sạn. 

18h30: Quý khách dùng bữa tối tại nhà hàng với những món đặc sản nổi tiếng tại Bình 

Liêu như gà bản, cá suối, xôi ngũ sắc, miến rong ….Sau bữa tối quý khách tự do thăm quan 

khám phá thị trấn Bình Liêu về đêm hay trải nghiệm các dịch vụ karaoke, cafe…. 

Nghỉ đêm tại khách sạn. 

 

NGÀY 02: Check in Mốc 1305 – Hà Nội                                                            (Ăn sáng, trưa) 

07h00: Quý khách làm thủ tục trả phòng khách sạn, xe ô tô và hướng dẫn viên đưa quý khách 

dùng bữa sáng tại nhà hàng. Sau bữa sáng quý khách tiếp tục hành trình Chinh phục Cột Mốc 

1305 - một trong những mốc ai cũng muốn chinh phục khi đến với Bình Liêu. Quý khách sẽ 

được băng qua các đỉnh núi, đi trên lưng sống khủng long nổi tiếng với những đồng cỏ lau tươi 

đẹp để đến mốc 1305 checkin, chụp hình lưu niệm, chia sẻ những khoảnh khắc cùng bạn bè và 

người thân. 

Quý khách có thể trải nghiệm cung đường dài khoảng 1,8 km với hơn 2000 bậc thang để chinh 

phục mốc 1305 – thời gian trekking khoảng 2h - 3h. 
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11h30: Quý khách dùng bữa trưa tại nhà hàng thị trấn Bình Liêu.  

13h30: Tạm biệt Bình Liêu, đoàn lên xe khởi hành về Hà Nội. Trên đường về đoàn sẽ dừng nghỉ 

chân tại Hạ Long vào siêu thị hải sản để Quý khách có thể mua những đồ lưu niệm những hải sản 

thơm ngon. 

18h00: Về đến Hà Nội kết thúc lịch trình tour Bình Liêu 2 ngày 1 đêm hẹn gặp lại quý khách 

trong những hành trình tiếp theo cùng Saigontours. 

 

GIÁ TOUR: 1.650.000 VNĐ/KHÁCH 

GIÁ TOUR BAO GỒM: 

 Xe ô tô máy lạnh điều hòa đưa đón theo chương trình tour Bình Liêu. 

 Khách sạn tiêu chuẩn tiện nghi, tiêu chuẩn 2 – 3 khách/phòng. 

 Ăn 03 bữa chính 120.000 vnđ/khách/bữa, 01 bữa sáng. 

 Vé tham quan các điểm theo lịch trình tour. 

 Khăn lạnh, nước uống lavie 01 chai 500ml/khách/ngày. 

 Hướng dẫn viên suốt tuyến phục vụ nhiệt tình, chu đáo. 

 Bảo hiểm du lịch theo tour mức đền bù tối đa 30 triệu/vụ. 

 Quà tặng: 

 Mũ du lịch 

GIÁ TOUR CHƯA BAO GỒM:  

 Đồ uống trong các bữa ăn và các chi phí ngoài chương trình tour. 

 Thuế VAT, Tip HDV và lái xe. 

GIÁ TOUR TRẺ EM: 

 Trẻ em từ 10 tuổi trở lên tính 100% giá tour. 

 Trẻ em từ 05 – 10 tuổi tính 75% giá tour. 
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 Trẻ em dưới 05 tuổi miễn phí giá tour. 

QUY ĐỊNH PHỤ THU: 

 Phụ thu phòng đơn 250.000 vnđ/khách.  

 Khách nước ngoài: Không áp dụng.  

 Tết Dương Lịch: 120.000 vnđ.  

 Tết Âm Lịch: 180.000 vnđ. 

 


