
 

    
  

HÀNH TRÌNH TRẢI NGHIỆM ĐẶC BIỆT 
 

 

HCM – HÀ NỘI – SAPA – LÀO 

CAI – NINH BÌNH – HẠ LONG 
 

 

Khởi hành: Thứ 4 hàng tuần 

Thời gian: 5 ngày 04 đêm 

Phương tiện: Máy bay + Xe ô tô  



 

NGÀY LỊCH TRÌNH THAM QUAN 

NGÀY 1 

 

TP.HCM 

- 

HẠ LONG 

- 

SAPA 
 

 (Ăn trưa, tối) 

 

Buổi sáng:  Nhân viên công ty đón đoàn tại sân bay Tân Sơn Nhất làm thủ tục bay đi Hà Nội. Đến sân 

bay Nội Bài, xe khởi hành đưa đoàn đi Sapa. 

11:30 Đoàn dùng cơm trưa tại Lào Cai. 

Buổi chiều: Quý khách tự do tham quan và chụp hình tại cột mốc hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc, 

là một cột mốc mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt về mặt lịch sử, được khởi công năm 2001 và khánh thành 

năm 2002. Cột mốc khối lượng 1 tấn, đánh dấu một vị trí lịch sử mà cha ông ta đã hy sinh xương máu 

trong suốt từ thế kỷ 19 đến nay để giữ gìn cho thế hệ mai sau.  

Mua sắm đồ lưu niệm và điện tử tại chợ Cốc Lếu Lào Cai  ( nếu còn thời gian). Đây là chợ lớn nhất 

của tỉnh Lào Cai cũng như các tỉnh Tây Bắc nói chung, vì chợ Cốc Lếu nhập hàng hóa trực tiếp tại cửa 

khẩu nên hàng hóa tại đây cực kỳ đa dạng, phong phú……. 

15:00 Đoàn khởi hành đi Sapa nhận phòng nghỉ ngơi.  

Buổi tối: Quý khách dùng bữa tối tại nhà hàng.  

Đoàn nghỉ đêm tại Sapa. 

NGÀY 2 

 

SAPA 

- 

FANSIPAN 

- 

BẢN CÁT 

CÁT 
 

(Ăn sáng, trưa) 

Buổi sáng: Đoàn dung điểm tâm sáng, sau đó khởi hành chinh phục đỉnh Fansipan – Nóc nhà của Đông 

Đương ở độ cao 3.143m so với mực nước biển. Qua vườn hoa trung tâm, quý khách dừng chân chụp 

ảnh.  

 Quý khách tiếp tục đi Cáp treo lên đỉnh Fansipan với nhữngkỷ lục: Cáp treo 3 dây dài nhất thế 

giới 6292.5m, cáp treo chênh lệch giữa ga đến và ga đi lớn nhất 1.410m và cáp treo 3 dây an 

toàn nhất thế giới. 

 Quý khách đi cáp lên đến độ cao khoảng 2.900m. Đoàn bách bộ lên Thanh Vân Đắc Lộ và Bích 

Vân Thiền Tự làm lễ dâng hương ở độ cao 3037m.  

Buổi trưa: Đoàn di chuyển xuống ga cáp treo, xe và HDV đưa đoàn đến nhà hàng dùng cơm trưa. 

Buôi chiều: Xe và HDV đưa Quý khách đến bản Cát Cát, bắt đầu hành trình khám phá bản làng 

 Tham quan bản Cát Cát - Sín Chải của người H’mong. Quý khách sẽ được thăm và tìm hiểu 

phong tục tập quán sinh hoạt kỳ thú, đơn sơ đến bình dị của những người dân tộc thiểu số. Bản 

Cát Cát không chỉ hấp dẫn du khách bởi phong cảnh thiên nhiên hoang sơ, trữ tình mà còn bởi 

những nét văn hóa truyền thống đặc sắc, đa dạng của đồng bào dân tộc Mông.  

 Tham quan thác Cát Cát và nhà máy thuỷ điện do người Pháp xây dựng đầu thế kỷ XX, vui chơi 

và chụp hình lưu niệm…  

Nhà Thờ Đá - dấu ấn kiến trúc của người Pháp còn lại vẹn toàn nhất tại Sa Pa. Ngôi nhà thờ này nằm 

ngay giữa Trung tâm thị trấn du lịch Sapa. Phía trước là một sân vận động rộng. Hằng ngày, người dân 

tộc tập trung đông đúc ở đây mua bán, trao đổi hàng hóa. Đây cũng chính là nơi mà thứ 7 hàng tuần réo 

rắt tiếng khèn gọi bạn của những đôi trai gái trong phiên chợ tình mang đầy nét văn hóa dân tộc và hơi 

thở núi rừng Tây Bắc.  

Buổi tối: Đoàn tự túc ăn tối thưởng thức ẩm thực vùng cao: cơm lam, gà nướng, thắng cố, rượu Ngô…tại 

chợ đêm Sapa. 

Đoàn nghỉ đêm tại Sapa. 



 

NGÀY 3 

 

 SAPA 

- 

HÀ NỘI 
 

(Ăn sáng, trưa, tối) 

Buổi sáng: Quý khách dùng điểm tâm và trả phòng khách sạn, sau đó xe đưa đoàn khởi hành về Hà 

Nội. 

Đoàn dùng cơm trưa tại Phú Thọ.  

Buổi chiều: Xe đưa đoàn về đến Hà Nội , Quý khách tham quan :  

 Quý khách ghé thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám – Nơi đựoc xem như Trường Đại học đầu 

tiên của Việt Nam với 82 tấm bia Tiến sỹ còn lưu danh sử sách, Văn Miếu không chỉ là di tích 

lịch sử văn hóa mà còn là nơi được rất nhiều sĩ tử, học trò tới đây để cầu may mắn trong thi cử. 

 Kế tiếp, đoàn tham quan cụm di tích lịch sử Phủ Chủ Tịch. Với các quần thể kiến trúc:  

 Quảng Trường Ba Đình – là một di tích đặc biệt, nơi đây còn là nơi ghi nhận nhiều dấu ấn 

quan trọng tong lịch sử Việt Nam. Bất kỳ một người con nào của Việt Nam ắt hẳn đều không 

thể không biết đến Quảng trường Ba Đình. Nơi đã ghi dấu những vết tích huy hùng của dân tộc 

Việt sau bao nhiêu năm chịu ách đô hộ. Cũng chính tại đây Hồ Chí Minh lãnh tụ vĩ đại của 

chúng ta đã đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam.  

 Bảo tàng Hồ Chí Minh - Nằm trong khu vực có nhiều di tích như: Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, 

Khu di tích Phủ chủ tịch, Chùa Một Cột... tạo thành một quần thể các di tích đặc biệt. 

 Nhà Sàn giản dị nằm giữa thủ đô Hà Nội là nơi Bác Hồ đã sống và làm việc lâu nhất trong cuộc 

đời hoạt động cách mạng của mình.  

 Chùa Một Cột (Chùa Mật) - ngôi chùa có kiến trúc độc đáo, chỉ có 1 gian dựng trên 1 cột đá 

nằm giữa lòng hồ Linh Chiểu…..  

Buổi tối: Quý khách dùng cơm tối thưởng thức ẩm thực Hà Nội: Bánh tôm hồ tây, chả cá… nhận phòng 

khách sạn nghỉ ngơi. 

Nghỉ đêm tại Hà Nội. 



 

NGÀY 4 

 

 HÀ NỘI 

- 

TRÀNG AN 

(NINH 

BÌNH) 

- 

HẠ LONG 
 

(Ăn sáng, trưa, tối) 

Buổi sáng: Quý khách dung điểm tâm sáng và trả phòng khách sạn .  

Xe và Hướng dẫn viên  đưa đoàn viếng Viếng Lăng Bác. 

Tiếp tục hành trình, đoàn khởi hành đi Ninh Bình ,Đến Ninh Bình Quý khách cầu lễ phật tại Chùa Bái 

Đính , ngôi chùa lớn nhất Việt Nam với 500 pho tượng La Hán, tượng phật đồng lớn nhất Việt Nam 

cao 10m nặng 100 tấn. 

Dùng cơm trưa với đặc sản Cơm Cháy- Dê núi của Ninh Bình.  

Buổi chiều: Quý khách tham Quần thể Danh thắng Tràng An – Di sản được UNESCO công nhận là 

di sản văn hóa và thiên nhiên Thế giới, giúp cho Việt Nam lần dầu lọt vào danh sách 30 di sản hỗn hợp 

Thế Giới . Lên thuyền xuôi dòng Sào khê uốn lượn giữa cánh đồng lúa , nơi những dải đá vôi, thung 

lũng và những sông ngòi đan xen tạo nên một không gian huyền ảo, kỳ bí , quý khách đi đò tham Hang 

sáng , Hang tối , Hang nấu rượu…  

16:00 Quý khách rời Ninh Bình, theo Quốc lộ 10 đi Hạ Long, trên đường đi Quý khách sẽ được cảm 

nhận, khám phá cuộc sống, phong cảnh đặc trưng của Đồng Bằng Bắc Bộ với cảnh làng quê thanh bình 

qua các tỉnh Nam Định, Thái Bình, Hải Phòng.  

19:00 Đến Hạ Long, nhận phòng, nghỉ ngơi, ăn tối tại nhà hàng.  

Buổi tối:  Quý khách tự do dạo chơi Công viên Hoàng Gia dọc biển Bãi Cháy, đi mua sắm hàng hóa 

tại khu Chợ Đêm Hạ Long sầm uất với các sản phẩm đặc trưng Hạ Long, lên cầu Bãi Cháy – cây cầu 

dây văng dài nhất Việt Nam ngắm Hạ Long về đêm. 

Nghỉ đêm tại Hạ Long.  

NGÀY 5 
 

HẠ LONG 

- 

SÂN BAY 

NỘI BÀI 
 

(Ăn sáng, trưa) 

Buổi sáng: Quý khách ăn sáng và trả phòng khách sạn,  

Đoàn đến bến thuyền Tuần Châu bắt đầu hành trình tham quan Di sản thiên nhiên Thế giới tại Việt 

Nam, với các danh thắng nổi tiếng: 

 Tham quan Động Thiên Cung Động nằm trên đảo Đầu Gỗ (phía Tây Nam vịnh Hạ Long) ở độ 

cao khoảng 25m so với mực nước biển, cách cảng tàu du lịch chừng 4km. Hang động rộng gần 

10.000m2 với cấu trúc phức tạp, bốn bề xung quanh được bao phủ bởi các bờ vách rất cao và 

những khối nhũ, măng đá với nhiều hình thù kì lạ. 

 Ngắm cảnh Làng Chài du khách dễ dàng bị cuốn hút trước vẻ đẹp của những ghe thuyền, 

những chiếc mủng tre đậu trước cửa nhà, những ngôi nhà kèo cột vào nhau chống giông bão. 

Buổi trưa: Đoàn ăn trưa trên du thuyền, sau đó tiếp tục tham quan  

 Ngắm hòn Đỉnh Hương , Hòn Đỉnh Hương khổng lồ đặt giữa biển khơi là một hình ảnh rất 

thiêng liêng của Hạ Long, chiếc lư hương sừng sững đặt giữa đất trời bao la và sông nước mênh 

mông ấy là để dành cho cúng tế đất trời, thể hiện tinh thần uống nước nhớ nguồn của toàn thể 

nhân dân đất Việt tới những bậc hiền nhân đã từng góp công bảo vệ tổ quốc và cảm tạ tới mẹ 

rồng trong truyền thuyết – loài linh vật đã có công lớn giúp đỡ nhân dân ta chống giặc ngoại 

sâm.  

 Ngắm hòn Rùa, hòn Chó Đá, hòn Gà Chọi…  

Buổi chiều: Tàu về cập bến, xe đưa đoàn khởi hành về lại Hà Nội, trên đường đoàn dừng chân 

tham quan và mua sắm đặc sản bánh đậu xanh tại Hải Dương. Về tới Nội Bài, Hướng dẫn viên 

làm thủ tục cho đoàn đáp chuyến bay về lại Tp HCM , chia tay đoàn và kết thúc chương trình tham quan 

Miền Bắc.   



 

 (Thứ tự các điểm tham quan có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện thời tiết và tình hình giao thông, 

 tuy nhiên vẫn đảm bảo đầy đủ như chương trình đã đưa ra) 

 

BẢNG BÁO GIÁ TOUR 

Giá: VNĐ/khách 

NGÀY KHỞI HÀNH 

10  TUỔI TRỞ 

LÊN 
TỪ 5 - 10 TUỔI 

TỪ 2 - 5 

TUỔI 
> 2 TUỔI 

Tháng 09 : 07, 14, 21, 28 

Tháng 10 : 05, 12, 19, 26 

Tháng 11 : 02, 09, 16, 23, 30 

Tháng 12 : 07, 14 

 

 

6.989.000 

 

 

6.189.000 

 

 

3.000.000 

 

 

500.000 

 

ĐIỀU KIỆN KHI ĐĂNG KÝ TOUR 

G
IÁ

 T
O

U
R

 B
A

O
 G

Ồ
M

 

1. Vận chuyển: Xe tham quan (16, 29, 35, 45 chỗ tùy theo số lượng) đón - tiễn và phục vụ theo chương 

trình. 

2. Vé máy bay khứ hồi  (07 kg sách tay + 20 kg hành lý ký gửi). 

3. Khách sạn 3 sao: 2 – 3 khách/phòng (trường hợp lẻ nam, nữ ở phòng 03). 

 Ks 3 sao  tại Hà Nội: Thăng Long  Espana, Larosa..….hoặc tương đương. 

 Ks 3 sao tại Sapa: Sapa Lodge/…………..hoặc tương đương. 

 Ks 3 sao tại Hạ Long: Stella / The tiwn,  ………….. hoặc tương đương. 

 Ăn uống: Điểm tâm sáng: 04 bữa sáng tại khách sạn + 08 bữa ăn chính tiêu chuẩn. 

4. Tham quan: Vé tham quan các điểm du lịch theo chương trình. 

5. Hướng dẫn viên tiếng Việt: Phục vụ nhiệt tình, tận tâm, chu đáo. 

6. Bảo hiểm: Du lịch chọn tour, mức bồi thường tối đa 20.000.000 đ/trường hợp. 

7. Quà tặng: Nón du lịch , 01 nước suối (0.5 lít/ngày). 

G
IÁ

 C
H

Ư
A

 

 B
A

O
 G

Ồ
M

 

1. Tiền Tip cho HDV/ lái xe,  

2. Ăn uống, vui chơi giải trí cá nhân .. ngoài chương trình. 

3. 01 bữa ăn tối tại Sapa (bữa tối ,ngày thứ 2 theo chương trình). 

4. Cáp treo Fanxipang 850.000 vnđ/khách. 

5. Vé xe điện khứ hồi lên Chùa Bái Đính : 60.000đ/ khách. 



 

Q
U

Y
 Đ

ỊN
H

 T
H

A
N

H
 T

O
Á

N
, 

H
U

Ỷ
 T

O
U

R
 

1. Sau khi xác nhận và thanh toán (ít nhất 50% tiền cọc giữ chỗ và thanh toán đủ 100% tổng giá trị tiền tour 

trước 10 ngày khởi hành). 

2. Khi đến ngày thanh toán đủ 100% tổng giá trị tiền tour, nếu Quý khách không thanh toán đúng hạn và 

đúng số tiền được xem như Quý khách tự ý huỷ tour và mất hết số tiền đã đặt cọc giữ chỗ. 

3. Ngay sau khi đăng ký tour nếu hủy, công ty sẽ căn cứ vào từng trường hợp cụ thể để giải quyết  

4. Do tính chất là đoàn ghép khách lẻ, Công Ty sẽ có trách nhiệm nhận khách đăng ký cho đủ đoàn ( trên 

10 người lớn) thì đoàn sẽ khởi hành đúng lịch trình. Nếu số lượng đoàn dưới 10 khách, công ty có trách 

nhiệm thông báo cho khách trước ngày khởi hành 3 ngày và sẽ thỏa thuận lại ngày khởi hành mới hoặc 

hoàn trả toàn bộ số tiền đã đặt cọc tour. 

5. Trong những trường hợp bất khả kháng như: khủng bố, bạo động, thiên tai, lũ lụt. dịch bệnh… Tuỳ theo 

tình hình thực tế và sự thuận tiện, an toàn của khách hàng, Công Ty sẽ chủ động thông báo cho khách 

hàng sự thay đổi như sau: huỷ hoặc thay thế bằng một chương trình mới với chi phí tương đương chương 

trình tham quan trước đó. Trong trường hợp chương trình mới có phát sinh thì Khách hàng sẽ thanh toán 

khoản phát sinh này. Tuy nhiên, mỗi bên có trách nhiệm cố gắng tối đa, giúp đỡ bên bị thiệt hại nhằm 

giảm thiểu các tổn thất gây ra vì lý do bất khả kháng.… 

6. Đối với sự thay đổi lịch trình, giờ bay do lỗi của hãng hàng không, tàu hoả, tàu thuỷ, Công Ty sẽ không 

chịu trách nhiệm bất kỳ phát sinh nào do lỗi trên như: phát sinh bữa ăn, nhà hàng, khách sạn, phương tiện 

di chuyển, hướng dẫn viên, …. 

 QUY ĐỊNH DÀNH CHO TRẺ EM  
 Trẻ em từ 10 tuổi trở lên mua 01 vé bằng giá tour người lớn. 

 Trẻ em dưới 02 tuổi, được miễn phí tour và phụ thu vé máy bay theo quy định của hãng hàng không. 

 Trẻ em từ 02 tuổi dưới 05 tuổi, được miễn phí tour, vé máy bay tính theo quy định của hãng hàng không . 

 Trẻ em từ 05 tuổi dưới 10 tuổi, tính 75% giá tour và 100% vé máy bay theo quy định của hãng hàng không. Bao gồm các 

dịch vụ ăn uống, ghế ngồi trên xe và ngủ chung với gia đình. Hai người lớn chỉ được kèm 1 trẻ em, trẻ em thứ 2 trở lên, mua 

thêm 1 suất giường đơn hoặc 1 vé người lớn. 

 

 

KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH CÓ MỘT CHUYẾN DU LỊCH  

THẬT THÚ VỊ VÀ VUI VẺ TẠI XỬ SỞ CHÙA VÀNG! 
 


