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“Bồng bềnh, bồng bềnh mây trắng, thấp thoáng lô nhô rừng cây, 

Long lanh trong xanh dòng suối, dập dìu sắc màu chợ phiên 

Ngọt ngào cành lê em hái, đào xuân chúm chím anh say 

Ngọt gào sương giăng lối phố, xốn xang nhịp váy đung đưa” 

Sa Pa (Lào Cai) là thị trấn nghỉ mát thuộc tỉnh Lào Cai ở độ cao 1600 m so với mặt biển, có khí 

hậu ôn đới, nhiệt độ trung bình từ 15 đến 18 độ C, quanh năm mát mẻ, mùa đông có tuyết nhẹ. Từ những 

năm đầu thế kỷ người Pháp đã tìm thấy sức hấp dẫn của Sa Pa về cảnh quan, khí hậu và nguồn nước.... vì 

thế du khách có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của kiến trúc Pháp của hơn 200 biệt thự nghỉ mát. Sa Pa, một 

địa danh nguyên sơ với làng bản của các dân tộc ít người như H’Mông, Dao, Tày, Xá Phó... với Thác Bạc, 

cổng Trời, cầu Mây, hang Gió, núi Hàm Rồng... xứng đáng là một nơi dành cho những ai yêu thích thiên 

nhiên muốn tìm hiểu phong tục tập quán của người dân miền núi. 

 

NGÀY 01 HÀ NỘI - LÀO CAI - CÁT CÁT                                    (ĂN: TRƯA, TỐI) 

06h00 Xe và Hướng dẫn viên (HDV) đón Quý khách tại cổng Công Viên Thống Nhất - Đường 

Trần Nhân Tông - Quận Hai Bà Trưng - Tp Hà Nội, khởi hành đi Sapa theo đường cao 

tốc Hà Nội - Lào Cai. Quý Khách dừng chân, nghỉ ngơi 30 phút ăn sáng (chi phí tự túc). 

Sau đó Quý khách tiếp tục lên xe khởi hành đến Sapa. Trên đường đi, Quý khách sẽ được 

chiêm ngưỡng vẻ đẹp của núi rừng Tây Bắc với những thửa ruộng bậc thang ẩn hiện 

trong tiếng thác, tiếng suối, thấp thoáng bên những ngôi nhà trên sườn cao. 

12h00 Đến Sapa, đoàn dùng bữa trưa tại nhà hàng, nhận phòng khách sạn 3 sao. 

14h30 HDV đưa Quý khách thăm quan bản Cát Cát - bản nghề của ngưười H’Mông: 

 Trò chuyện với người dân bản địa, tìm hiểu nét văn hoá đặc sắc của đồng bào 

H’Mong 

 Tìm hiểu nghề xe lanh nhuộm vài, kiến trúc nhà truyền thống của người H’Mong 

 Tham quan dấu tích thác Thuỷ điện người Pháp, thác nước, suối Mường Hoa 

 Thưởng thức những chương trình văn nghệ độc đáo và đặc sắc tại nhà Biểu 

diễn văn nghệ Cát Cát 

 



19h00 Đoàn dùng bữa tối tại nhà hàng với đặc sản núi rừng Tây Bắc. Quý khách tự do tản bộ 

khám phá Sapa về đêm, cảm nhận vẻ đẹp của thị trấn trong mây. Đi dao phố Cầu mây, 

thăm quan nhà Thờ Đá và hồ Sapa lung linh huyền ảo, …. Nghỉ đêm tại khách sạn. 

NGÀY 02 SAPA – MOANA SAPA                 (ĂN: SÁNG, TRƯA, TỐI TỰ TÚC) 

Sáng Quý khách ăn sang tại khách sạn. HDV đón Quý khách đi tham quan MOANA Sapa 

thiên đường sống ảo Hot nhất tại Sapa - với các công trình nhân tạo nhưng được bố trí 

hài hoà với thiên nhiên tạo nên một phong cảnh vừa độc, vừa lạ, vừa đẹp. (Cổng trời 

Bali, Tượng cô gái Moana, hồ vô cực, bàn tay vàng, xích đu tử thần, cây cô đơn, ….) 

11h30 Quý khách về lại nhà hàng ăn trưa, nghỉ ngơi. 

Chiều Xe đón đoàn đi KDL Sapa Legend, quý khách lên cáp treo chinh phục đỉnh Phanxipan 

- Nóc nhà của Đông Đương ở độ cao 3.143m so với mực nước biển. (Chi phí cáp treo 

tự túc) 

 Đến KDL Sapa Legend, quý khách chụp ảnh thăm quan, làm lễ tại Đền Trình 

– Bảo An Thiền Tự. 

 Quý khách tiếp tục đi Cáp treo lên đỉnh Phanxiphan 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 lênThanh 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 Phanxiphan, quý khách có cơ hội ngắm nhìn thị trấn sapa trong 

mây và núi rừng tây bắc hùng vĩ của tổ quốc. 

18h00 Xe đón đoàn về lại thị trấn Sapa, Quý khách tự do ăn tối và 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) 

 Đoàn nghỉ đêm tại khách sạn. 

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

Sáng Quý khách ăn sáng tại khách sạn.  

Quý khách tự do khám phá thị trấn Sapa, mua đặc sản Sapa về làm quà cho bạn bè & 

người thân. 

Hoặc Quý khách có thể tự túc đi tham quan khu du lịch Cầu kính Rồng Mây là một 

quần thể du lịch ngắm cảnh, khu vui chơi. Cầu được nối từ một thang máy lồng kính 



trong suốt giúp du khách có thể chiêm ngưỡng cảnh đẹp khi đi lên “ Đường lên Thiên 

Đỉnh” có độ cao 2000m so với mặt nước biển, có thể tham gia nhiều trò chơi mạo 

hiểm; dù lượn, tàu siêu tốc, trượt Zipline,... 

Hoặc Quý khách có thể tự túc đi tham quan Tổ hợp check in Vườn Vô Cực là một khu 

du lịch sinh thái chụp ảnh rộng lớn, rộng tới hơn 4 hecta, gồm rất nhiều góc chụp ảnh 

với nhiều phong cách khác nhau. 

11h00 Đoàn làm thủ tục trả phòng khách sạn. HDV đưa đoàn đi ăn trưa tại nhà hàng. 

13h30 Quý khách lên xe xuống núi, về lại Hà Nội. Trên đường, quý khách dừng chân nghỉ ngơi, 

mua đặc sản của địa phương. 

19h30 Đoàn có mặt tại Hà Nội. Kết thúc chương trình. Hẹn gặp lại Quý khách. 

 

GIÁ TRỌN GÓI CHO 01 KHÁCH : 2.990.000 VNĐ/ 1 KHÁCH 

(Áp dụng cho khách lẻ ghép đoàn, khởi hành thứ 6 hàng tuần từ 09/09/2022) 

GIÁ DỊCH VỤ BAO GỒM : 

 Xe ô tô 16, 29 chỗ đưa đón theo chương trình, đời mới, máy lạnh, phục vụ suốt chương trình. 

 Khách sạn theo tiêu chuẩn 3*, đầy đủ tiện nghi, nghỉ 2 người/ 1 phòng. Nếu lẻ nam hoặc nữ ghép 

3 người/ 1 phòng. 

 Ăn sáng : 02 bữa theo phòng tại khách sạn. 

 Ăn chính : 04 bữa. Thực đơn 150.000đ/ 1 bữa. 

 Vé thắng cảnh các điểm có trong chương trình: Bản Cát Cát 90.000 đ/vé; Moana Sapa 80.000đ/vé, 

 Bảo hiểm du lịch mức đền bù 20.000.000đ/ 1 người/ 1 vụ. 

 Nước uống 01 chai/ 1 khách/ 1 ngày. 

 Mũ du lịch 

GIÁ DỊCH VỤ KHÔNG BAO GỒM : 

 Thuế VAT 10%.  

 Vé cáp treo Phanxipan khứ hồi : 750.000đ/ 1 vé 

 Vé tàu hỏa leo núi khứ hồi. 

 Vé tắm thuốc Dao đỏ. 

 Chi phí típ cho lái xe và HDV theo đoàn. 

 Chi phí ngủ phòng đơn 

 Chi phí đồ uống trong bữa ăn. 

 Chi phí đi lại và vé tham quan khu du lịch Cầu Kính Rồng Mây, Tổ hợp check in Vườn Vô Cực 

 Và các chi phí khác không được đề cập đến trong chương trình. 



GIÁ TOUR TRẺ EM : 

 Trẻ em từ 05 tuổi trở xuống miễn phí, bố mẹ tự lo cho bé. 

 Trẻ em từ 05 đến dưới 9 tuổi tính 75% giá tour người lớn. Tiêu chuẩn : ghế riêng trên xe, ngủ cùng 

giường với bố mẹ tại khách sạn, vé tham quan và ăn su ất ăn trẻ em.  

 Trẻ em từ đủ 9 tuổi trở lên tính như người lớn. 

GHI CHÚ : Chương trình có thể thay đổi thứ tự thăm quan hoặc sắp xếp lại lịch trình, nhưng vẫn đảm 

bảo đầy đủ các điểm thăm quan có trong chương trình. 

 

KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH CÓ CHUYẾN ĐI VUI VẺ VÀ THÚ VỊ! 

 

 

 


