
 

 

 



 

 

Thời gian:     04 ngày 03 đêm 
                                               Phương tiện: Đi máy bay 
                                               Thời gian dự kiến : Thứ 7 hàng tuần 

 

 ĐIỂM NỔI BẬT 
 Chùa Trấn Quốc, đền Ngọc Sơn, cầu Thê Húc, hồ Hoàn Kiếm,… 

 Thác Bạc – Sapa 

 Khu du lịch Fansipan 

 Bản Cát Cát, chợ Cốc Lếu 

 Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh 

 

Sáng: Xe và HDV đón Quý khách tại sân bay Tân Sơn Nhất khởi hành đi Nội Bài. Đến sân bay 
Nội Bài, xe và HDV đưa Quý khách về khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi, ăn trưa tại nhà hàng. 

Chiều: Quý khách tham quan: 

 Chùa Trấn Quốc – Ngôi chùa Trấn Bắc cổ kính nhất Việt Nam với 1.500 năm tuổi nằm trên 
bán đảo cồn Quy linh thiêng, với truyền thuyết và huyền thoại về Hồ Tây, hồ Trúc Bạch. 

 Đền Ngọc Sơn, cầu Thê Húc, hồ Hoàn Kiếm – Trực tiếp chứng kiến cụ rùa dài 2,1m , 
ngang 1,2m được trưng bày tại đền Ngọc Sơn. 

 Văn Miếu Quốc Tử Giám – nơi được xem như trường Đại học đầu tiên của Việt Nam với 
82 tấm bia tiến sĩ còn lưu danh sử sách. 

 Quý khách thưởng thức bữa tối buffet BBQ đồ nướng với hơn 20 món ăn không giới hạn. 
 

Tối: Quý khách tự do đi dạo chơi thăm phố cổ Hà Nội, dạo hồ Hoàn Kiếm, mua sắm tại chợ đêm 
Hà Nội sầm uất…. Nghỉ đêm tại khách sạn. 

  

 

Sáng: Quý khách lên xe khởi hành đi Sapa, nơi mà người Pháp xưa gọi là “kinh đô mùa hè của xứ 
Bắc Kỳ” chạy theo đường cao tốc Nội Bài -  Lào Cai dài 265km. Quý khách có cơ hội ngắm phong 
cảnh tuyệt đẹp trên cung đường Tây Bắc, dừng chân nghỉ ngơi, khám phá phong cảnh. Ăn trưa tại 
Sapa. 

Chiều: Quý khách khởi hành đi tham quan: 

 Thác Bạc – một thác nước đẹp đổ xuống hơn 200m từ trên cao. Đây cũng là nguồn nước mát 
lạnh để cho ra một đặc sản nổi tiếng của Sapa là cá hồi. 

NGÀY 01: TP. HCM – HÀ NỘI                                                                         ( Ăn trưa, chiều) 

NGÀY 02: HÀ NỘI – SAPA -  THÁC BẠC – FANSIPAN                            ( Ăn sáng, trưa, tối) 



 

 

 Khu du lịch Fansipan với hệ thống cáp treo 3 dây hiện đại vừa khánh thành tháng 02/2016. 
Trải nghiệm cảm giác đi giữa biển mây, ngắm toàn cảnh Sapa và thung lũng Mường Hoa, 
vườn quốc gia Hoàng Liên từ trên cao. 

 Chùa Bảo An – vượt qua gần 600 bậc thang, chinh phục “Nóc nhà Đông Dương” đỉnh 
Fansipan ở độ cao 3,143m (chi phí cáp treo tự túc) 

Tối: Dạo chơi Sapa về đêm, tự do thưởng thức các món ăn đặc trưng của người dân tộc thiểu số 

vùng Tây Bắc: Thắng Cô, cơm lam, lợn cắp nách, khoai nướng, bắp nướng…. (chi phí tự túc). Nghỉ 
đêm tại khách sạn. 

 

Sáng: Quý khách ăn sáng, khởi hành đi tham quan: 

 Bản Cát Cát – khám phá bản làng Cát Cát – Sin Chải của người H’Mông – do người Pháp 
phát hiện và chọn nơi đây làm khu nghỉ dưỡng cho các quan chức từ đầu thế kỷ XX. Đến với 
Bản Cát Cát du khách sẽ được thăm bản làng Cát Cát, trạm thủy điện Cát Cát, thác nước Cát 
Cát, tìm hiểu văn hóa, phong tục độc đáo của người dân nơi đây với nghề truyền thống như 
dệt vải, chạm trổ bạc, rèn công cụ, tục kéo vợ…. Quý khách lên xe khởi hành về Lào Cai, 
nghỉ ngơi ăn trưa tại nhà hàng. 

Chiều: Quý khách tham quan : 

 Cửa khẩu quốc tế Lào Cai – ranh giới 2 nước Việt Nam – Trung Quốc 
 Thắp hương chiêm bái tại đền Mẫu Lào Cai 
 Tự do mua sắm tại Chợ Cốc Lếu – một trong những khu chợ vùng biên sầm uất. 

Quý khách khởi hành về Hà Nội, ngắm cảnh Tây Bắc hùng vỹ dọc đường. Về đến Hà Nội, dùng 
cơm chiều và nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi. 

Tối: Khám phá Hà Nội về đêm. 

 

Sáng:  Quý khách vào viếng: 

 Lăng Chủ Tịch Hồ Chí Minh, thăm Phủ Chủ Tịch, Bảo tàng Hồ Chí Minh, chùa Một 
Cột, nhà sàn, ao cá Bác Hồ. 

 Mua sắm tại chợ Đông Xuân – khu chợ bán buôn lớn nhất Hà Nội. 
 11h30 ăn trưa tại nhà hàng. 

Chiều: Xe đưa Quý khách ra sân bay Nội Bài, về lại Tân Sơn Nhất – tạm biệt , kết thúc chương 
trình. 

Lưu ý: Thứ tự các điểm tham quan trong chương trình có thể thay đổi tùy tình hình thực tế 

nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ  các điểm tham quan 

 

NGÀY 03: SAPA -  HÀM RỒNG – LÀO CAI – HÀ NỘI                            ( Ăn sáng, trưa, tối) 

NGÀY 04: HÀ NỘI – TP.HỒ CHÍ MINH                                                   ( Ăn sáng, trưa) 



 

 

 

 

 Phương tiện vận chuyển:  

- Vé máy bay TP.HCM – HÀ NỘI – TP.HCM (bao gồm vé khứ hồi + hành lý xách tay, ký 
gửi) 

- Xe 16-45 chỗ đời mới chuyên phục vụ khách đi du lịch, máy lạnh suốt tuyến, tài xế nhiều năm 

kinh nghiệm. 

 Khách sạn: khách sạn tiêu chuẩn (2 sao, 3 sao), tiêu chuẩn 02 người/phòng (lẻ ghép ngủ 3). 

 Phục vụ ăn + uống:  

- Ăn uống theo tiêu chuẩn của chương trình. 

 Tham quan:  

- Vé vào cửa tham quan theo chương trình. 

 Hướng Dẩn Viên & tài xế xe : phục vụ cho đoàn suốt chuyến đi, tác phong chuyên nghiệp, đối 

xử chu đáo, tận tình.  

 Bảo hiểm du lịch. 

 Tặng phẩm du lịch:  

- Khăn lạnh, Nước suối, nón. 

 

 

- Chi phí phát sinh ngoài chương trình 

- Chi phí cá nhân: ăn uống ngoài chương trình, giặt ủi, phụ thu phòng đơn,… 

- Vé cồng chiêng, phí uống cà phê, các trò chơi của khu du lịch. 

- Thuế VAT 10%. 

 

 

- Trẻ em từ 02 tuổi trở xuống : Miễn phí, bố mẹ tự lo cho bé (Không bao gồm ghế ngồi trên xe, Phụ 

thu thêm 300.000 VNĐ nếu mua thêm suất ghế ngồi, nhưng phải đăng ký ngay khi đăng ký tour) 

nhưng chỉ được kèm 01 em bé dưới 02 tuổi, nếu bé thứ 02 tính giá trẻ em theo khung từ 02 tuổi 

đến dưới 05 tuổi. 

- Trẻ em từ 02 tuổi đến dưới 05 tuổi : giá tour theo khung giá bên trên (02 vợ chồng được kèm theo 

01 bé, Bé thứ 02 cần mua theo xuất người lớn để đảm bảo chỗ ngủ phù hợp). Tiêu chuẩn em bé 

GIÁ TOUR BAO GỒM 

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM 

GIÁ TOUR TRẺ EM 



 

 

có ghế ngồi trên xe và ngủ chung với cha mẹ. Các chi phí ăn uống tham quan có phát sinh gia đình 

tự lo cho bé. 

- Trẻ em từ 05 tuổi đến dưới 11 tuổi : Giá tour theo khung giá bên trên (02 vợ chồng được kèm theo 

01 Trẻ, Trẻ Em thứ 02 cần mua theo suất người lớn để đảm bảo chỗ ngủ phù hợp). Tiêu chuẩn Trẻ 

em có ghế ngồi trên xe, suất ăn như người lớn, bảo hiểm và ngủ chung với cha mẹ. 

- Từ 11 tuổi trở lên : Giá vé 100% người lớn. 

 
 

Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ: 

Hotline:         ………………………………… (Mr/Mrs/Ms:…………………..) 

Email:           ……………………………………………………………………. 

Skype/zalo:   ………………………………………………................................ 

 

 

Sự hài lòng của Qúy Khách là Thành Công của Chúng Tôi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


