
Chương trình du lịch

SAPA - HÀM RỒNG - FANSIPAN- CHỢ BẮC HÀ
Thời gian: 3 ngày 2 đêm / Phương tiện: Ô tô giường nằm / Khởi hành: thứ 7 hàng tuần

Điểm nổi bật:

✔ Tham quan Núi Hàm Rồng với chương trình ca nhạc dân tộc đặc sắc

✔ Khám phá chợ Bắc Hà - phiên chợ của người dân vùng cao

✔ Chinh phục nóc nhà Đông Dương - đỉnh Fansipan

✔ Thưởng thức ẩm thực Sapa với nhiều món đặc sản

✔ Bữa tối đặc biệt với đặc sản lẩu cá tầm

NGÀY 1: HÀ NỘI - SAPA - HÀM RỒNG (ĂN TRƯA/TỐI)

Sáng: Quý khách có mặt tại điểm hẹn để làm thủ tục lên xe khởi hành đi Sapa theo hướng cao tốc Hà Nội -

Lào Cai và bắt đầu Tour Bắc Hà Sapa 3 ngày 2 đêm hấp dẫn.

Lưu ý: Quý khách tự túc chi phí xe vận chuyển từ Hà Nội lên Sapa. Quý khách vui lòng liên hệ tổng đài

1900 3398 để được tư vấn cụ thể và đặt loại hình vận chuyển theo nhu cầu (xe giường nằm, limousine,

tàu hỏa,...)

Trưa: Đến Sapa, Quý khách về khách sạn dùng bữa trưa sau đó nhận phòng khách sạn, nghỉ ngơi.

Chiều: Hướng dẫn viên đưa Quý khách đi thăm quan khu du lịch Núi Hàm Rồng với vườn Lan Đông

Dương, cổng Trời, Sân Mây,...và thưởng thức chương trình ca nhạc dân tộc trên núi Hàm Rồng. Quý khách

có thể giao lưu với người dân tộc bản địa, chụp hình lưu niệm.



Tối: Quý khách dùng bữa tối tại nhà hàng. Sau đó, quý khách tự do vui chơi: chụp hình với Nhà thờ Đá

Sapa, thưởng thức những món ăn đặc sản nướng uống cùng rượu San Lùng nổi tiếng,...Ngoài ra, quý khách

sẽ được hòa vào không khí tưng bừng của Chợ tình Sapa (được tổ chức tối thứ 7 hàng tuần)

Nghỉ đêm tại Sapa.

NGÀY 02: SAPA - CHỢ BẮC HÀ - SAPA (ĂN SÁNG/TRƯA/TỐI)

Sáng: Quý khách dùng bữa sáng tại khách sạn. Sau đó, tiếp tục hành trình Tour Bắc Hà Sapa 3 ngày 2 đêm,

xe đón Quý khách để khởi hành đi:

● Chợ Bắc Hà: Phiên chợ họp vào các sáng chủ nhật hàng tuần. Đây là nơi tụ họp trao đổi và buôn bán

của người dân tộc H'mong, Dao đen, Tày, Nùng, La Chí, Phù La... Quý khách hòa vào không khí tấp

nập của chợ và tự do mua sắm các đặc sản Tây Bắc.

Trưa: Quý khách dùng bữa trưa tại nhà hàng với các món ẩm thực đặc biệt của địa phương: Thắng cố uống

cùng rượu ngô Bắc Hà nổi tiếng.

Chiều: Sau khi ăn trưa, Quý khách lên xe đi tham quan:

● Bản Phố: Quý khách đi bộ dạo quanh bản làng của người H'mông Hoa, Tày và Nùng nơi vùng cao.

Sau khi thăm quan Bản Phố, Quý khách tiếp tục lên xe về lại Sapa.

Tối: Quý khách dùng bữa tối tại Sapa. Sau bữa tối, Quý khách có thể đi tắm lá thuốc Dao đỏ để thư giãn

sau một ngày thăm quan để thư giãn và hồi phục sức khỏe (chi phí tự túc).

Nghỉ đêm tại Sapa.

NGÀY 03: SAPA - FANSIPAN - HÀ NỘI (ĂN SÁNG/TRƯA)

Sáng: Quý khách dùng bữa sáng tại khách sạn và nghỉ ngơi. Quý khách có thể nhâm nhi ly cafe buổi sáng tại

nhà hàng và tận hưởng không khí trong lành buổi sớm tại phố núi Sapa.

08h00: Xe và hướng dẫn viên đưa Quý khách tới Ga cáp treo Fansipan để bắt đầu cuộc hành trình chinh

phục đỉnh Fansipan - nóc nhà Đông Dương bằng hệ thống cáp treo 3 dây hiện đại nhất thế giới với

cabin có sức chứa tới 30 du khách.



(*) Lưu ý: Hiện tại Quý khách cũng có thể có những phương án khác để lên đỉnh Fansipan vừa được trải

nghiệm cảm giác mới lạ, vừa không phải mất sức đi bộ nhiều (phù hợp với người lớn tuổi) đó chính là:

● Tàu điện Mường Hoa đưa Quý khách từ Sapa đến thẳng Ga cáp treo Fansipan (phí tự túc)

● Tàu hỏa leo núi đưa Quý khách từ Ga trên của cáp treo Fansipan lên đỉnh Fansipan (phí tự túc)

Trưa: Quay lại thị trấn Sapa trả phòng và dùng bữa trưa. Sau đó, quý khách làm thủ tục lên xe về Hà Nội.

Lưu ý: Quý khách tự túc chi phí xe vận chuyển từ Sapa về Hà Nội. Quý khách vui lòng liên hệ tổng đài

1900 3398 để được tư vấn cụ thể và đặt loại hình vận chuyển theo nhu cầu (xe giường nằm, limousine,

tàu hỏa,...)

Chiều: Xe khởi hành về Hà Nội. Xe trả khách tại Ngã 3 Kim Anh để quý khách có thể bắt taxi vào sân bay

Nội Bài (cách 3km tại điểm trả khách). Nếu quý khách muốn xe đưa vào tận trong sân bay, vui lòng trả thêm

cước phí 50.000đ/khách.

Tối: Về đến trung tâm Hà Nội, xe trả khách tại điểm đón ban đầu và kết thúc chương trình Tour Bắc Hà Sapa

3 ngày 2 đêm. Hẹn gặp lại Quý khách trong những chuyến hành trình tour giá rẻ tiếp theo!

KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH CÓ MỘT CHUYẾN THAM QUAN Ý NGHĨA!

Lưu ý: Thứ tự các điểm tham quan có thể thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế nhưng vẫn

đảm bảo thực hiện đầy đủ nội dung chương trình.

Giá tour bao gồm:

● Vận chuyển: Xe đưa đón tại Sapa theo lịch trình

● Khách sạn: tiêu chuẩn 2 sao, tiêu chuẩn 02 khách/phòng (trường hợp lẻ ghép ngủ 3). Nếu quý khách

có nhu cầu nâng cấp lên khách sạn 3 sao hoặc 4 sao, vui lòng liên hệ 1900 3398 để được báo giá chi

tiết.

● Bữa ăn:

+ 05 bữa chính mức ăn 100.000đ/suất

+ 02 bữa sáng buffet theo tiêu chuẩn của khách sạn

Các bữa tối đặc biệt với lẩu cá tầm sẽ được bố trí với mâm từ 4 người trở lên

● Hướng dẫn viên chuyên nghiệp, am hiểu văn hóa địa phương phục vụ đoàn tại Sapa



● Vé vào cổng khu du lịch Hàm Rồng và vé cáp treo Fansipan khứ hồi

● Chi phí phương tiện và chi phí thăm quan chợ Bắc Hà

● Bảo hiểm du lịch với mức đền bù tối đa 30.000.000đ/người

Không bao gồm:

● Hóa đơn thuế GTGT 10%.

● Phương tiện vận chuyển Hà Nội - Sapa - Hà Nội. Quý khách vui lòng gọi 1900 3398 để được tư

vấn các loại phương tiện vận chuyển từ Hà Nội đi Sapa và ngược lại.

● Đồ uống trong các bữa ăn, trong khách sạn và các chi phí cá nhân khác

● Vé tàu điện Mường Hoa và vé tàu hỏa leo núi.

● Tiền tips cho lái xe và hướng dẫn viên.

Trẻ em (cần đọc kỹ để nắm rõ về tiêu chuẩn của trẻ em):

● Trẻ em từ 1-4 tuổi miễn phí (bố mẹ tự lo mọi chi phí cho trẻ, không chiếm chỗ trên xe). 02 người lớn

chỉ được kèm theo 01 trẻ miễn phí, từ trẻ thứ 2 tính theo 50% giá tour theo quy định (tiêu chuẩn như

trẻ em tính phí).

Nếu 01 người lớn đi kèm 01 trẻ từ 1-4 tuổi thì trẻ phải mua 50% giá tour của người lớn (được

hưởng dịch vụ như trẻ 5-9 tuổi).

● Trẻ em từ 5-9 tuổi tính % giá tour theo quy định (ăn suất riêng, chỗ ngồi trên xe riêng nhưng phải

ngủ chung giường với bố mẹ). 02 trẻ em tính phí cũng không có tiêu chuẩn giường ngủ riêng. Nếu trẻ

có chiều cao hơn mức quy định của khu du lịch, bố mẹ tự chịu chi phí phát sinh cho trẻ.

● Trẻ em từ 10 tuổi trở lên tính như người lớn.

Quý khách cần lưu ý:

● Quý khách phải mang theo: giấy tờ tùy thân hợp pháp (CMND hoặc Passport)

● Quý khách nên mang theo: thuốc chống côn trùng, thuốc cảm sốt thông thường hoặc các thuốc đã

được kê đơn riêng theo chỉ định của bác sĩ.

● Quý khách là người ăn chay vui lòng mang thêm đồ ăn chay theo để đảm bảo khẩu vị của mình



● Bất cứ dịch vụ nào trong tour nếu Quý khách không sử dụng cũng không được hoàn lại

● Hướng dẫn viên có quyền sắp xếp lại thứ tự các điểm thăm quan cho phù hợp điều kiện từng ngày

khởi hành cụ thể nhưng vẫn đảm bảo tất cả các điểm thăm quan trong chương trình.

(*) Trách nhiệm của khách hàng:

● Khách hàng tự chịu trách nhiệm về sức khỏe và các bệnh mãn tính (tim mạch, huyết áp, tiểu đường,

xương khớp…), bệnh bẩm sinh, bệnh tiềm ẩn, bệnh HIV AIDS, bệnh rối loạn tinh thần và thần kinh,

phụ nữ đang mang thai... là những bệnh không nằm trong phạm vi được bảo hiểm. Khi cần thiết Quý

khách phải viết cam kết về bệnh tật của bản thân khi tham gia tour. Bên tổ chức tour không chịu trách

nhiệm đối với những trường hợp Quý khách không khai báo bệnh, khai báo không trung thực cũng

như các trường hợp nằm ngoài phạm vi bảo hiểm du lịch trong tour.

● Khách hàng phải tự bảo quản tài sản riêng của mình trong mọi trường hợp và ở tất cả các nơi trong

suốt chuyến đi. Bên tổ chức tour không chịu trách nhiệm về những mất mát về tiền bạc, tư trang quý,

vé máy bay, và tài sản riêng của khách hàng trong chuyến đi.


