
 

 

 



 

 

 

Thời gian:     05 ngày 04 đêm 
Phương tiện: Đi về bằng máy bay 
Thời gian dự kiến : 

 

 

 ĐIỂM NỔI BẬT 

 Tham quan danh lam thắng cảnh miền Bắc 

 Du ngoạn một thoáng thành phố Hải Phòng 

 Hành hương viếng chùa Bái Đính 

 Thưởng ngoạn danh thắng Tràng An 

 Du thuyền chiêm ngưỡng Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới 

 Chiêm ngưỡng Sapa – thị trấn trong mây 

 Thưởng thức hương vị các món ăn miền Bắc 

 

Sáng:  

 Đại diện Công ty Golden Star Travel đón Quý khách tại ga nội địa sân bay Tân Sơn Nhất 

để làm thủ tục đáp chuyến bay đi Hải Phòng. Tới sân bay Cát Bi,  xe và HDV đón Quý 

khách dạo một vòng trung tâm TP.Hoa Phượng Đỏ, ghé chụp ảnh nhà hát lớn Hải Phòng. 

 Quý khách tiếp tục khởi hành đi Hạ Long. Đến vịnh Hạ Long, Quý khách ra bến tàu và lên 

thuyền tham quan vịnh Hạ Long – Đệ nhất thắng cảnh Bắc Bộ. 

Trưa: Quý khách dùng cơm trưa trên tàu và tiếp tục tham quan: 

 Động Thiên Đường – một hang động tuyệt đẹp sẽ không làm du khách thất vọng khi đến 

đây. 

 Du thuyền sẽ đưa Quý khách đi qua Hòn Chó Đá, Hòn Lư Hương và dừng lại cho Quý 

khách chụp hình lưu niệm với Hòn Gà Chọi biểu tượng của vịnh Hạ Long. Sau đó, Quý 

khách lên bờ về khách sạn nhận phòng và nghỉ ngơi. 

Tối: Đoàn dùng cơm tối tại nhà hàng. Sau đó Quý khách tự do đi dạo Hạ Long về đêm hoặc vào 

khu Sunworld Hạ Long, đi cáp treo Nữ Hoàng ngắm Hạ Long – lên vòng xoay Mặt Trời cao 

215m, vườn Nhật,… (chi phí tự túc). Quý khách nghỉ đêm tại Hạ Long. 

NGÀY 01: TP. HCM – HẢI PHÒNG – HẠ LONG                                ( Ăn trưa, tối) 



 

 

 

Sáng: Quý khách dùng Buffet sáng tại khách sạn. Sau đó làm thủ tục trả phòng và khởi hành đi 

Ninh Bình: 

 Tham quan Chùa Bái Đính – ngôi chùa lớn nhất và chiếm giữ nhiều kỷ lục nhất Đông Nam 

Á. Một ngôi chùa với Sơn Thủy hòa hợp, một cảnh non thiên hùng vỹ chính nơi đây Vua Lê 

Thánh Tông. 

Trưa: Quý khách dùng cơm trưa và tham quan: 

 Khu du lịch sinh thái – danh thắng Tràng An một quần thể núi non, hang động, sông suối 

được ví như Hạ Long trên cạn. 

 Khởi hành về Hà Nội ăn chiều, đoàn dùng cơm chiều và về khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi. 

Tối: Quý khách tự do dạo Chợ đêm Phố Cổ vào tối thứ 6, 7 và chủ nhật hoặc những trung tâm 

thương mại lớn như Royal City, Time City, Vincom, Tràng Tiền Plaza,…. Nghỉ đêm tại Hà Nội. 

Sáng: Quý khách dùng Buffet sáng tại khách sạn. Đoàn tiếp tục hành trình tham quan viếng Lăng 

Bác (thứ 2, thứ 6, hàng tuần + 15/06 - 15/08 hàng năm lăng Bác đóng cửa), Hồ Hoàn Kiếm, Đền 

Ngọc Sơn, Tháp Rùa. 

Trưa:  

 Đoàn dùng cơm trưa tại nhà hàng địa phương. Sau đó đoàn khởi hành đi Sapa theo đường 

cao tốc Nội Bài – Lào Cai. Trên đường Quý khách chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vỹ của núi 

rừng Tây Bắc. 

 Đến thành phố Lào Cai dùng cơm chiều và tiếp tục hành trình 38km sẽ đến với Sapa. 

Tối: Đến Sapa, Quý khách nhận phòng và tự do khám phá Sapa về đêm. 

 Tham quan Nhà thờ Đá Sapa, chợ tình Sapa (nếu đúng vào đêm thứ 7).  

 Đoàn nghỉ đêm tại Sapa. 

Sáng: Quý khách dùng Buffet sáng tại khách sạn. Sau đó đi tham quan: 

 Bản Cát Cát – nơi sinh sống của đồng bào H’Mông tìm hiểu nghề dệt nhuộm. 

NGÀY 02: HẠ LONG – NINH BÌNH – HÀ NỘI                                        ( Ăn 3 bữa ) 

NGÀY 03: HÀ NỘI – LÀO CAI – SAPA                                                 ( Ăn 3 bữa ) 

NGÀY 04: SAPA – THÀNH PHỐ SƯƠNG MÙ                                       ( Ăn 3 bữa ) 



 

 

Trưa: Đoàn dùng cơm trưa tại nhà hàng. 

 Hành trình chinh phục Fansipan bằng cáp treo ba dây có độ chênh giữa ga đi và ga đến lớn 

nhất thế giới dài 1.410m và cáp treo ba dây dài nhất thế giới: 6.292m. Sau đó, đi dọc theo các 

bậc thang tam cấp Quý khách chinh phục đỉnh cao 3143m (chi phí tự túc vé tham khảo cáp 

treo 750.000 vnđ/vé) 

(Quý khách vui lòng mang theo áo lạnh, mũ len vì trên đỉnh Fansipan gió lạnh. Quý khách nào 

bị huyết áp, tim mạch, bệnh đường hô hấp được khuyến cáo không nên đi) 

Tối: Đoàn dùng bữa tối với lẩu cá tầm, cá hồi Sapa tại nhà hàng. Quý khách tự do đi dạo Sapa về 

đêm, nghỉ đêm tại Sapa. 

Sáng: Quý khách dùng Buffet sáng tại khách sạn, tự do dạo thị xã và đi chợ vùng cao. Sau đó làm 

thủ tục trả phòng. 

 Đi chợ Cốc Lếu mua sắm hàng Trung Quốc. 

 Tham quan cửa khẩu Hà Khẩu Việt Nam – Trung Quốc 

Sau đó, Quý khách khởi hành trên cao tốc Lào Cai trở về Hà Nội đến sân bay Nội Bài. HDV làm 

thủ tục cho đoàn đáp chuyến bay về TP.Hồ Chí Minh. Đến sân bay Tân Sơn Nhất, chia tay và hẹn 

gặp lại Quý khách. 

Lưu ý: Trật tự các điểm tham quan có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế của chuyến đi. 

Công ty vẫn đảm bảo thực hiện đầy đủ các điểm tham quan có ghi trong chương trình. 

 

 

 Phương tiện vận chuyển:  

- Vé máy bay khứ hồi SGN-HPH & HAN-SGN (Hành lý 7kg xách tay và 20kg 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 3 sao HÀ NỘI: FIRST EDEN , MOON VIEW hoặc tương đương.  

- Khách sạn 3 sao HẠ LONG: SEA STAR, KENNY, NEW YORK hoặc tương đương. 

- Khách sạn 3 sao SAPA: QSAPA, SAO PHƯƠNG BẮC hoặc tương đương. 

NGÀY 05: SAPA – NỘI BÀI – TP.HỒ CHÍ MINH                            ( Ăn sáng, trưa ) 

GIÁ TOUR BAO GỒM 



 

 

 Phục vụ ăn + uống:  

- Ăn sáng: Đoàn dùng 4 bữa ăn sáng tiêu chuẩn. 

- Ăn Chính: Thực đơn đầy đủ, thay đổi liên tục theo các bữa ăn. 

 Tham quan:  

- Quý khách được bao vé tham quan vào cổng khu Du lịch các điểm có trong 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 cá nhân, ăn uống ngoài chương trình 

 Phụ thu phòng đơn 

 Thuế V.A.T 10% 

 SunWorld Hạ Long, Sun World Fansipan (theo giá từng thời điểm của khu du lịch) 

 Các khoản phụ thu 

 
 

 NGÀY THƯỜNG: 

- Đặt cọc 50% sau khi đăng ký tour, số còn lại thanh toán trước 9 ngày tour khởi hành. 

- Nếu quý khách hủy sau khi đăng ký phí phạt 50% tiền cọc. 

- Nếu quý khách hủy trước ngày khởi hành 15 ngày: chịu phí 70% chi phí tour. 

- Nếu quý khách hủy trước ngày khởi hành 10 ngày: chịu phí 80% chi phí tour. 

- Nếu quý khách hủy trước ngày khởi hành 5 ngày: chịu phí 90% chi phí tour. 

- Nếu quý khách hủy sau thời gian trên chịu 100% chi phí tour. 

 LỄ TẾT KHÔNG HOÀN, KHÔNG HỦY, KHÔNG HỦY 

 

- Em bé dưới 02 tuổi: 500.000VNĐ/Bé bao gồm có thuế phí hàng không, bảo hiểm, bé ngủ chung 

với bố mẹ (Không bao gồm ghế ngồi trên xe, Phụ thu thêm 300.000 VNĐ nếu mua thêm suất 

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM 

ĐIỀU KIỆN HỦY/ HOÀN TOUR 

GIÁ TOUR TRẺ EM 



 

 

ghế ngồi, nhưng phải đăng ký ngay khi đăng ký tour) nhưng 2 vợ chồng chỉ được kèm 01 em 

bé dưới 02 tuổi, nếu bé thứ 02 tính giá trẻ em theo khung từ 2 đến dưới 5 tuổi. 

- Trẻ em từ 02 tuổi đến dưới 05 tuổi: Được miễn phí vé tour (gia đình tự lo cho bé). Lưu ý hai 

người lớn chỉ được kèm 1 trẻ em từ 1 - 5 tuổi, em thứ hai trở lên phải mua 50% giá tour (để đảm 

bảo tiêu chuẩn cho quý khách và chất lượng cho tour). 

- Tiêu chuẩn trẻ em 50% vé tour đối với bé thứ 02: 

 Có suất ăn các bữa theo tiêu chuẩn người lớn. 

 Có ghế ngồi trên xe như người lớn. 

 Có nón du lịch, nước suối, bảo hiểm. 

 Ngủ chung với cha mẹ. 

- Trẻ em từ 06 tuổi đến dưới 10 tuổi: Phải mua 70% vé du lịch của người lớn. Tiêu chuẩn trẻ 

em 70% vé tour: Như tiêu chuẩn như trẻ em 50%. Hai người lớn chỉ được kèm 1 trẻ em từ 5 đến 

10 tuổi (70% Vé Tour), em thứ hai trở lên phải mua 1 suất giường đơn cho bé. 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

  


