
 

HCM – HÀ NỘI -SAPA - NÌNH 

BÌNH – HẠ LONG  

Thời gian: 05 ngày 04 đêm 

Khởi hành: Thứ 4 hàng tuần. 

Hãng hàng không: VietNam Airlines 

Lịch sử Việt Nam dựng nước và giữ nước đã trải ngàn năm, mỗi thời kỳ, mỗi giai đoạn lại khắc vào dòng 

văn hoá dân tộc những gam màu đậm nhạt khác nhau.Từ thủ đô Hà Nội, ngàn năm văn hiến, nơi lưu giữ 

hồn cốt dân tộc với trường đại học đầu tiên của Việt Nam. Quảng trường Ba Đình với Lăng Bác, nhà sàn, 

ao cá, nơi an nghỉ vĩnh hằng của Hồ Chủ Tịch. Bồng bềnh khám phá Vịnh Hạ Long – kỳ quan thiên nhiên 

thế giới với ngàn đảo đá lô nhô giữa biển, như bức tường thành chắn gió, chắn bão cho bà con ngư dân. 

Bỗng bắt gặp những cánh cò, cánh le le chấp chới mặt nước mò tôm cá của vùng đất Ninh Bình.Một 

chiếc thuyền nhỏ lướt sóng, tiếng mái chèo khua nhẹ, đột ngột rẽ vào một hang động xuyên thuỷ, cảm 

giác mát lạnh như chiếc điều hoà khổng lồ phả vào người giữa ngày hè oi nóng.Ngược đường đèo dốc, 

quanh co trong mây vờn, núi biếc, những thửa ruộng bậc thang, tiếc suối tiếc thác…như làm cho Sapa 

mờ ảo trong sương.Tất cả như một bức tranh thuỷ mặc, đầy màu sắc, muôn hình muôn vẻ về một miền 

Bắc giàu vẻ đẹp tự nhiên, nụ cười mến khách. 

 Khám phá thủ đô Hà Nội với : Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hồ Tây – Chùa Trấn Quốc – 

Đền Quán Thánh, Hồ Hoàn Kiếm – Đền Ngọc Sơn. 

 Thăm quan Vịnh Hạ Long – Kỳ quan thiên nhiên thế giới 

 Chòng chành non nước Ninh Bình di sản thế giới Bái Đính – Tràng An. 

 Bồng bềnh mây trắng Sapa, khám phá sắc màu văn hoá vùng cao. 

 

 

 

 



 
NGÀY 01   TP HỒ CHÍ MINH - SAPA   (ĂN TRƯA, TỐI) 

05h00 Quý khách tập trung tại sân bay Tân Sơn Nhất, đáp chuyến bay VN242 đi Nội Bài lúc 07h00 

09h00 Đến Sân bay Nội Bài, xe và HDV đón đoàn đi Tp Lào Cai. 

12h30 Đến Tp Lào Cai, đoàn dùng bữa trưa tại nhà hàng, thưởng thức 

ẩm thực vùng biên Việt Trung. 

13h30 Đoàn khởi hành đi Sapa, cách Tp Lào Cai 40km. Quý khách 

nghỉ ngơi, ngắm cảnh dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ, với ruộng 

bậc thang cùng nhịp sống đồng bào Mông – Dao dọc ven 

đường.  

Chiều: Qúy khách lựa chọn 1 trong 2 chương trình sau: 

Chương trình 1: Đến Sapa, Quý khách chuyển xe nhỏ di chuyển xuống bản Bản Cát Cát, nằm cách thị trấn 

Sapa 2km, khám phá cuộc sống của đồng bào dân tộc Mông Đen, các làng nghề truyền thống, mua 

sắm các đồ lưu niệm thổ cẩm: khăn, áo, váy, túi xách 

Chương trình 2: Quý khách thăm quan Tổ hợp Swing Sapa: Tiếp tục hành 

trình khởi hành đi tham quan một điểm sống ảo mới mang tên 

Swings Sapa, khiến dân mạng lại được phen đứng ngồi không 

yên. Tổ hợp Swings Sapa với hàng chục góc sống ảo đẹp mê ly, 

nhất định sẽ cho những khung hình chuẩn không thể chỉnh hơn  

17h00 Quý khách về lại trung tâm thị xã Sapa, nhận phòng khách sạn 3 

sao nghỉ ngơi. Hoặc Quý khách tự do tham quan hoặc thăm cơ sở 

sản xuất và tắm thuốc của người Dao đỏ – bài thuốc tắm cổ truyền được chế biến từ các loại thảo 

mộc, có tác dụng chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ chữa các bệnh, da dẻ mịn màng tạo cảm giác thoải 

mái, khỏe khoắn, dẻo dai cho du khách. (Chi phí tự túc) 



 
19h00 Quý khách dùng bữa tối tại nhà hàng. Sau bữa tối, du 

khách có thể dạo bước chân dọc các con phố nhỏ của 

Sapa để cảm nhận như lạc bước giữa thành phố châu 

Âu nào đó, với hàng thông cổ thụ, những nếp nhà lợp 

gỗ Pơ mu … Quý khách dừng bước chân, ghé vào 1 

quán ăn nhỏ ven vỉa hè để thưởng thức những món 

nướng trong tiết trời mùa đông. Quý khách còn có cơ 

hội tham gia phiên chợ tình độc đáo của đồng bào 

Mông – Dao được tổ chức tại quảng trường trung tâm Sapa vào tối thứ 7 hàng tuần. Đoàn nghỉ đêm 

tại khách sạn 3 sao. 

 

NGÀY 02 SAPA – CHINH PHỤC FANSIPAN – NINH BÌNH (ĂN SÁNG, TRƯA, TỐI) 

Sáng: Qúy khách dùng điểm tâm sáng tại khách sạn.  

Sau bữa sáng Quý khách bắt đầu hành trình chinh phục đỉnh Fansipan – Nóc 

nhà của Đông Đương ở độ cao 3.143m so với mực nước biển.  

(Qúy khách chinh phục đỉnh Fanxiphan giá vé tự túc: 

850.000đ/khách  bao gồm tiền cáp treo + xe di chuyển ra ga cáp) 

 Quý khách chụp ảnh thăm quan, làm lễ tại Đền Trình - Bảo 

An Thiền Tự. 

 Quý khách tiếp tục đi Cáp treo lên đỉnh Fansipan với những kỷ 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. 

 Quý khách tiếp tục cuộc hành trình lên chinh phục nóc nhà 

Đông Dương, nơi đứng trên đỉnh Fansipan, quý khách có cơ 

hội ngắm nhìn thị trấn sapa trong mây và núi rừng tây bắc hùng vĩ của tổ quốc. 

Quý khách lên Cáp treo xuống núi, về lại trung tâm Sapa. 



 
Trưa: Đoàn dùng bữa trưa tại nhà hàng. 

Khởi hành về lại Lào Cai, thăm quan cửa khẩu Hà Khẩu, chụp ảnh tại 

cột mốc biên giới, ghé thăm đền Mẫu Lào Cai, chợ vùng biên 

Cốc Lếu. 

Chiều: Đến Tp Ninh Bình, quý khách nhận phòng khách sạn 3 sao tại 

trung tâm thành phố.  

Đoàn dùng bữa tối tại nhà hàng, nghỉ đêm tại khách sạn. 

 

NGÀY 03 NINH BÌNH – HẠ LONG  (ĂN SÁNG, TRƯA, TỐI) 

07h00 Đoàn dùng bữa sáng tại nhà hàng, trả phòng khách sạn. 

08h00Xe ô tô và hướng dẫn viên đón Quý khách tại khách sạn, khởi hành đi Chùa Bái Đính. 

08h30 Đoàn đến nơi cầu lễ Phật tại Chùa Bái Đính - ngôi chùa lớn nhất Việt 

Nam. Ngôi chùa này đã sớm nổi tiếng với nhiều kỷ lục: Khuôn 

viên cả khu chùa Bái Đính có diện tích 107ha. Trong đó Điện thờ 

Tam Thế và Pháp Chủ rộng hàng ngàn mét vuông. Tại ngôi chùa 

có tượng Phật Tổ Như Lai bằng đồng lớn nhất Đông Nam Á, 

nặng 100 tấn và ba pho tượng Tam Thế, mỗi pho tượng nặng 50 

tấn, chuông đồng – trống đồng lớn nhất Đông Nam Á, Hành lang 

La Hán dài nhất Đông Nam Á… 

11h00 Đoàn dùng bữa trưa tại nhà hàng, thưởng thức thịt dê, cơm cháy Ninh Bình. 

12h00  Xe đưa Quý khách ra bến thuyền Tràng An. Đoàn lên thuyền đi dọc 

theo dòng sông Ngô Đồng thăm quần thể danh thắng Tràng An - 

nơi những dải đá vôi, thung lũng và những sông ngòi đan xen tạo nên 

một không gian huyền ảo, kỳ bí. Quý khách ngồi trên thuyền tham quan 

các hang động với những hình thù nhũ đá rất đặc sắc như: Hang Tối, 

Hang Sáng, Hang Nấu Rượu, Hang Ba Giọt, Hang Địa Linh, Hang 

Quy Hậu… Quý khách dừng chân làm lễ tại Đền Trình, Phủ Khống, 

Chùa Đại Bi. Khung cảnh hùng vĩ, tráng lệ được ví như Hạ Long trên cạn. 



 
15h00 Đoàn lên xe khởi hành về Thành phố Hạ Long – Tỉnh Quảng Ninh. Quý khách ngắm cảnh làng 

quê đồng bằng Bắc Bộ dọc đường đi. 

18h00 Đến Tp Hạ Long, đoàn về khách sạn 3 sao nhận phòng, nghỉ ngơi. 

19h00 Quý khách dùng bữa tối tại nhà hàng, thưởng thức ẩm thực Hạ Long. Sau bữa tối, đoàn tự do khám 

phá Tp Hạ Long về đêm. 

 

NGÀY 04 HẠ LONG – YÊN TỬ - HÀ NỘI (ĂN SÁNG, TRƯA) 

06h30 Đoàn dùng bữa sáng tại nhà hàng, trả phòng khách sạn. 

07h00 Xe ô tô đón đoàn đi bến tàu du lịch Tuần Châu, quý khách bắt đầu 

chuyến khám phá Vịnh Hạ Long. Đoàn lên tàu, thăm quan tuyến 4 

tiếng với hòn Trống Mái, Đỉnh Hương, Hòn Chó Đá. Quý khách 

tiếp tục đến với Động Thiên Cung hoặc Hang Đầu Gỗ (lựa chọn 1 

trong 2 hang động trên). Đây là một trong những hang động nổi tiếng 

nhất của Vịnh Hạ Long. Quý khách thăm quan và khám phá vẻ đẹp 

huyền bí của những hang động trên Vịnh Hạ Long. Đoàn trở lại tàu và dùng bữa trưa trên tàu, thưởng 

thức hương vị hải sản Hạ Long. 

11h30 Tàu cập bến, xe đón đoàn trở về Hà Nội, trên đường đoàn dừng 

chân tại Đất Phật Yên Tử. 

12h00 Đến chân núi Yên Tử, du khách bắt đầu chuyến hành hương chinh 

phục non thiêng Yên Tử. 

12h30 Đoàn lên Cáp treo vượt qua các tầng mây để đến với Chùa Hoa 

Yên. Nằm ở độ cao 535m so với mực nước biển, Hoa Yên hay còn 

gọi là Hoa Hiên là ngôi chùa chính trong quần thể hơn chục ngôi đền – chùa ở quần thể danh thắng 

Yên Tử. Quý khách dân hương, vãn cảnh chùa. Đoàn ghé thăm Chùa Một Mái – Ngôi chùa rất độc 

đáo khi chỉ có 1 mái như tên gọi. 

13h30 Đoàn lên Cáp treo chặng 2 để đến với Chùa Đồng. Trên đường, đoàn chiêm bái tượng Phật Hoàng 

Trần Nhân Tông – vị sư tổ đã sáng lập ra thiền phái Trúc Lâm tại Việt Nam, với Phật danh Điều Ngự 

Giác Hoàng. Đoàn bách bộ chinh phục Non Thiêng Yên Tử, nơi có Chùa Đồng năm ở độ cao 1.068m 



 
so với mực nước biển, nơi quanh năm mây bao phủ. Chùa Đồng rộng khoảng 20m vuông, được đúc 

hoàn toàn bằng đồng nặng khoảng 70 tấn. Đoàn làm lễ dâng hương, vãn cảnh. 

15h30 Đoàn lên cáp treo trở lại chân núi, khởi hành về lại Hà Nội, trên đường quý khách dừng chân mua 

đặc sản bánh đậu xanh – bánh gai về làm quà cho gia đình và người thân. 

19h00 Đến Hà Nội, quý khách nhận phòng khách sạn 3 sao. Tự do thưởng thức đặc sản Hà Nội. 

 

NGÀY 05 THAM QUAN THỦ ĐÔ HÀ NỘI – SÂN BAY NỘI BÀI (ĂN SÁNG, TRƯA, TỐI). 

06h30 Quý khách dùng bữa sáng tại nhà hàng, trả phòng khách sạn. 

07h30 Xe và HDV đón đoàn đi thăm quan Phủ Chủ Tịch, Nhà Sàn, Ao Cá, 

Bảo Tàng Hồ Chí Minh. Đây là cụm di tích đặc biệt của Thủ Đô, 

gắn liền với vị Cha già kính yêu của dân tộc – Hồ Chí Minh, thăm lại 

nơi ở và làm việc của Người trong những năm tháng cuối đời.  

10h00 Đoàn thăm quan văn miếu Quốc Tử Giám Hà Nội – Trường đại học 

đầu tiên của cả nước, thăm quan vườn bia, Khuê Văn Các, nhà Khải Thành… 

12h00 Quý khách dùng bữa trưa tại nhà hàng.  

Chiều  Quý khách tiếp tục tham quan Hà Nội 36 phố phường với nhà Hát 

Lớn, Quảng Trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Đền Ngọc Sơn – Cầu 

Thê Húc – Tháp Bút. ..những di tích nổi tiếng bậc nhất của mảnh đất 

ngàn năm văn hiến. 

16h00 Quý khách dừng chân mua đặc sản Hà Thành về làm quà: Bánh Cốm – 

Mứt Hà Nội – Sấu Hà Nội…. Sau đó xe đưa quý khách đi sân bay Nội Bài, đáp chuyến bay VN7281 

lúc 20h45 về lại sân bay Tân Sơn Nhất. (Quý khách ăn nhẹ bữa tối tại sân bay Nội Bài) 

22h40  Về đến sân bay Tân Sơn Nhất, quý khách tự túc phương tiện về lại nhà. Kết thúc chương trình 

Lưu ý: thứ tự tham quan có thể thay đổi nhưng vẫn bảo đảm đầy đủ điểm tham quan có trong chương trình.  

 


