
  

CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH DÃ NGOẠI, TREKKING ĐẶC BIỆT 

 

 

 

 

 

 

 

     

Nằm trên độ cao 2860m, đỉnh Lảo Thẩn được coi là nóc nhà của Y Tý với khung cảnh thần tiên khi mây trời 

và nắng gió cùng hòa quyện, khi những thửa ruộng bậc thang vẫn ngát xanh bất chấp sự khắc nghiệt của 

thời tiết. Cung đường trekking Lảo Thẩn tương đối đơn giản, thậm chí người mới tham gia lần đầu cũng có 

thể chinh phục dễ dàng. Bởi lẽ địa hình chủ yếu là đồi cỏ thấp, quãng đường ngắn, ít phải leo trèo, và khung 

cảnh thì vô cùng ảo diệu với từng tầng mây xếp chồng dày đặc lên nhau, phủ kín cả ngọn núi. 

 

“Đặc sản” của Lảo Thẩn là mây. Trải nghiệm săn mây, ngắm bình minh trên đỉnh Lảo Thẩn là điều thú vị 

nhất của chuyến leo núi này. Do đỉnh núi có góc nhìn tứ hướng siêu thoáng, siêu rộng, lại thêm vị trí đắc 

địa được mệnh danh là “nóc nhà” của Y Tý, nên xác suất gặp được biển mây là vô cùng lớn. Chẳng thế mà 

Viettrekking vẫn gọi tên Lảo Thẩn là “Đảo trên trời” với những ngôi làng trong mây. 

 

 

Golden Smile Travel 

 

  

CHINH PHỤC LẢO THẨN 
NÓC NHÀ Y TÝ 

 

Khởi hành dự kiến : Tối thứ 6 

Thời gian : 2 ngày 2 đêm 

Phương tiện : Xe ôtô + trekking  

 
 



  

NGÀY LỊCH TRÌNH THAM QUAN 

ĐÊM 01 
 

HÀ NỘI 
-  

SAPA 

 

Tối 22h00: HDV đón khách tại sân bay Nội Nài. (hoặc công viên Cầu Giấy nếu khách ra Hà 

Nội trước) 

Khách ở khu vực khác tự di chuyển vui lòng đáp chuyến bay đến Nội Bài trước 22h00 

 

NGÀY 01 
 

TREKKING 
 

SAPA 
 

Y TÝ 
HANG ĐÁ 

 
 

(Ăn 3 bữa) 

 

Sáng: 5h30: Đoàn đến Thành Phố SaPa, chuẩn bị đồ đạc sau đó di chuyển đến nơi dùng 

bữa sáng.  

• 6h45: Xe trung chuyển sẽ đưa đoàn di chuyển đến chân núi Lảo Thẩn – Y Tý cách 

Sapa 80km  

• 10h30: Đoàn đến chân núi. HDV sẽ phổ biến nội quy an toàn và giao với các bạn 

HDV bản địa. Khởi động và bắt đầu hành trình.  

Trưa: Đoàn dùng bữa trưa trên đường đi. 

• Đoạn đường từ chân núi lên đến Láng nghỉ đêm mất từ 4 – 5 tuỳ vào thể lực của 

đoàn. Đoạn đường trekking qua nhiều địa hình khác nhau: Đồi cỏ, nương rừng thấp 

với khung cảnh mây trời cùng hoà vào nhau. Mang lại cảm giác mới khó tả cho 

những bạn lần đầu trekking các ngọn núi phía Bắc.  

• 16h00: Đoàn đến Láng, nghỉ ngơi và chuẩn bị bữa tối. 

Tối:  Cả đoàn dung bữa tối do các anh em đồng bào địa phương chế biến, thưởng thức ly 

rượu táo mèo và nghe kể những câu chuyện về núi rừng Tây Bắc.  

Nghỉ ngơi, sinh hoạt tự do tại khu vực Láng.   

(Khu vực láng trại có nước dẫn về từ suối để sinh hoạt, có nhà vệ sinh. Quý khách lưu ý giữ 

gìn vệ sinh chung) 

      



  

NGÀY 02 

 

TREKKING 

LÁNG TRẠI 

 

ĐỈNH LẢO 

THẨN 

 

SAPA 

 

(Ăn 3 bữa) 

 

Sáng 4h30:  Đoàn thức dậy vệ sinh cá nhân, thưởng thức bữa sáng, nhâm nhi ly cà phê 

hoặc trà gừng nóng.  

• Đoàn khởi động và bắt đầu chinh phục “Nóc Nhà Y Tý” 

• 6h30 đoàn chạm đỉnh, tận hưởng khung cảnh mây trời hoà quyện vào nhau. Chụp 

ảnh check in. 

• 8h30 Đoàn về lại Láng, thu dọn đồ cá nhân và khởi hành trở về điểm xuất phát. 

Trưa 12h00: Quý khách dùng bữa trưa.  

• 13h00 xe đưa đoàn trở về Sapa 

• 16h00 đoàn về đến Sapa, trải nghiệm lá Dao Đỏ của Đồng bào Dao vùng Tây Bắc, có 

nhiều tác dụng trong việc giảm đau xương khớp và cải thiện sức khoẻ.  

Tối 18h00:  Đoàn dùng bữa tối, giao lưu vài ly rượu ấm và chia sẻ về hành trình đã qua.  

• 19h30 Đoàn ghé chợ đêm Sapa tham quan những sản phẩm độc đáo vùng núi Tây 

Bắc và mua qùa lưu niệm.  

• 22h30 Đoàn lên xe trở về Hà Nội. Tạm biệt “Thành Phố Sương Mờ -  SaPa”. Dự kiến 

đến Hà Nội vào lúc 5h sáng hôm sau.  

 

       

 

Lưu ý: Thứ tự và chi tiết chương trình có thể được sắp xếp cho phù hợp với tình hình khách quan 

(thời tiết, sức khỏe khách,…) nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ và thông suốt chương trình. 

 

BẢNG BÁO GIÁ TOUR 
(Giá áp dụng cho khách lẻ ghép đoàn) 

 
 

ĐIỀU KIỆN KHI ĐĂNG KÝ TOUR 

HÀNH TRÌNH 

(Thời Gian) 
TIÊU CHUẨN NGỦ 

 

NGÀY KHỞI HÀNH 

 

GIÁ TOUR NGƯỜI LỚN 

(khách ghép đoàn 12 khách) 

LẢO THẨN 
(2 ngày 2 đêm) 

Láng Trại 

 
 3.590.000 Đ 
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1. Xe giường nằm + xe trung chuyển 16 - 29 chõ đời mới đón và tiễn tham quan theo 

lịch trình: Hà Nội – Nội Bài – SaPa – Y Tý – Hà Nội (Tuỳ theo số lượng khách). 

2. Nghỉ đêm: Láng trại 

- Láng được xây dựng kín gió, đóng cách nhiệt xung quanh.  

- Trang bị tấm cách nhiệt và chăn ấm cho từng khách 

- Nhà vệ sinh, nhà tắm 

- Không gian sinh hoạt chung với tiện ích cơ bản (bếp củi, mái che, đèn chiếu 

sáng,...) 

3. Các bữa ăn: Sử dụng các thực phẩm chất lượng đến từ địa phương, tươi ngon và có 

lợi cho sức khỏe, đảm bảo thành phần dinh dưỡng cho từng bữa ăn. 

4. Nước uống đầy đủ cho 2 ngày tour và đi trekking 

5. Golden Smile Travel chuẩn bị gậy cho quý khách mượn, quý khách sử dụng và 

bảo quản (hư hoặc lạc mất chịu phí 150k/1 cây) 

6. Hướng dẫn viên: Chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm, được trang bị các kiến thức về 

sinh tồn và cứu hộ. Ứng biến tốt với các tình huống trên suốt hành trình. 

- Có người dẫn đường am hiểu chuyên sâu rừng núi tại điểm tham quan  

- Có hướng dẫn viên theo đoàn và người hỗ trợ. 

7. Y tế: Các hướng dẫn viên đều được trang bị hộp y tế (bao gồm thuốc dành cho các 

bệnh cơ bản và dụng cụ sơ cấp cứu) và dụng cụ sinh tồn thiết yếu (như dao, dụng cụ 

tạo lửa, la bàn, dây cứu sinh,...) 

8. Bảo hiểm du lịch với mức bồi thường tối đa 100.000.000 đồng/người/trường 

hợp 
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1. Vé máy bay khứ hồi SGN – HAN.  

2. Dụng cụ cá nhân cần thiết cho chuyến đi. 

3. Hoá đơn GTGT – VAT. 

4. Chi phí cá nhân khác không được đề cập trong chuyến đi. 
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❖ Tình hình bình thường, không tính ngày lễ Tết, quý khách hủy tour sẽ bị mất các 

khoản phí như sau: 

1. Hủy tour sau khi đăng ký mất cọc. 

2. Hủy tour trước 7 ngày khởi hành, khách chịu phí phạt 70% tổng giá tour. 

3. Hủy tour trước 5 ngày khởi hành, khách chịu phí phạt 80% tổng giá tour. 

4. Hủy tour trong vòng 48h khởi hành, khách chịu phí phạt 100% giá tour. 
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1. Chương trình chỉ dành cho các khách hàng thuộc 01 trong những trường hợp sau: 

- Đã tiêm đủ 02 mũi vaccine và cư trú thuộc vùng vàng hoặc xanh. 

- Đã khỏi Covid trong vòng 6 tháng và cư trú thuộc vùng vàng hoặc xanh. 

2. Quý khách tự chuẩn bị cũng như mang vác hành lý cá nhân (balo) suốt hành trình 

như: Quần áo, giày, dép, đèn pin, bao tay, áo chống nắng, giày bảo hộ, .. Nhân viên 

kinh doanh Golden Smile Travel chủ động tư vấn cho Quý khách. 

3. Nếu đi cùng trẻ em vui lòng liên hệ trước với nhân viên kinh doanh. 

4. Khi tham gia tour cùng Golden Smile Travel Quý khách có trách nhiệm không xả rác 

suốt chặng đi và tự mang theo rác cá nhân ra khỏi nơi cắm trại với phương châm 

“Không lấy đi gì ngoài những bức ảnh, không để lại gì ngoài những dấu chân” 

5. Quý khách tham gia loại hình du lịch trải nghiệm tại nơi hoang sơ có tính chất nguy 

hiểm cần nhận thức rõ về việc phải cẩn thận trong suốt quá trình di chuyển, không 

được chủ quan tự đi ở các ngã rẽ và phải tuân thủ 100% quy tắc trekking và camping 

của Golden Smile Travel. 

6. Thời gian trong chương trình tour là thời gian dự kiến, thực tế tour sẽ có chênh lệch 

(không nhiều) so với thời gian dự kiến. HDV sẽ báo trực tiếp cho Khách hàng trong 

thời gian thực hiện tour. 

7. Trường hợp quý khách tham gia tour 1 mình, quý khách vui lòng ở ghép chung lều 

cùng những khách khác, nếu không quý khách đóng phụ thu 300.000 vnđ để ngủ 1 

mình 1 lều. 

8. Nếu yêu cầu hướng dẫn viên tiếng anh chuyên nghiệp phụ thu 600.000 vnd/1 ngày/1 

group đăng kí tour. 

9. Quý khách có nhu cầu cần xuất hóa đơn vui lòng cung cấp thông tin xuất hóa đơn cho 

nhân viên bán tour  khi ngay khi đăng ký hoặc trước khi thanh toán hết, không nhận 

xuất hóa đơn sau khi tour đã kết thúc.  

10. Cam kết đã được tư vấn hiểu rõ và đồng ý các quy định liên quan về điều kiện sức 

khỏe khi tham gia chương trình du lịch. 

11. Quý khách có các bệnh như bị tim nặng, vừa phẩu thuật (đặc biệt là mổ dây chằng), 

đang mang thai cần liên hệ trực tiếp Golden Smile Travel để được tư vấn. 

12. Trong những trường hợp khách quan như khủng bố, thiên tai…hoặc do có sự cố, có 

sự thay đổi lịch trình của các phương tiện vận chuyển công cộng như máy bay, tàu 

hỏa… Golden Smile Travel sẽ giữ quyền thay đổi lộ trình bất cứ lúc nào vì sự thuận 

tiện, an toàn cho khách hàng và sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường những thiệt 

hại phát sinh. 

 

CHÚC QUÝ KHÁCH CÓ MỘT CHUYẾN ĐI KHÁM PHÁ, TRẢI NGHIỆM TUYỆT VỜI ! 
 


