
 
 

SAPA – SĂN MÂY – NGẮM TUYẾT 

THIÊN ĐƯỜNG NƠI HẠ GIỚI 

 

Khởi hành thứ 4 – thứ 6 hàng tuần : 16 -18- 23-25/12-2020 

NGÀY 1:  TP. HCM -  HÀ NỘI – SAPA (Ăn trưa, tối) 

Sáng: Nhân Viên  H&H Travel đón quý khách tại sân bay Tân Sơn Nhất  làm thủ tục đáp chuyến 

bay đi Hà Nội vảo buổi sáng Đến sân bay Nội Bài, xe đón quý khách khởi hành đến Lào Cai 

vùng non cao hùng vĩ với những dãy núi cao mù sương, những cánh đồng ruộng bậc thang kì 

vĩ, những bản làng e ấp trong sương mù và những phiên chợ tình đầy lãng mạn. 

Trưa: Quý khách dừng chân tại Lào Cai dùng bữa trưa tại nhà hàng TỈNH TUẾ - LÀO CAI 

sau đó xe đưa đoàn đến với điểm đến đầu tiên trong hành trình của chúng ta - Thị trấn Sapa. 

Buổi chiều: Đến Sapa quý khách nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi.  

3 ngày 2 đêm – đi BAY  về BAY 



 
 

Chiều: Hướng dẫn viên đưa quý khách tới thăm bản Cát Cát, là một bản lâu đời của người 

Mông còn lưu giữ nhiều nghệ thủ công truyền thống như trồng bông lanh, dệt vải. Quý khách 

có thể tìm hiểu nghề dệt nhuộm của dân tộc H’Mông và tham quan trạm thủy điện Cát Cát thời 

Pháp – nơi có 3 dòng nước hợp nhau thành dòng suối Mường Hoa. 

18h00: Dùng bữa tối tại nhà hàng Sapa với các món ăn địa phương. Tự do khám phá Sapa về 

đêm. Nghỉ đêm tại ks ở Sapa. 

NGÀY 2: SAPA - FASHIFANG   - (Ăn sáng, trưa, tối) 

Sáng: Quý khách dùng buffet sáng tại khách sạn. Quý khách tự do tham quan chinh phục 

FANXIFANG (ko bao gồm chi phí). Đoàn sẽ được trải nghiệm chuyến tàu hỏa leo núi 

Mường Hoa khứ hồi, chuyến tàu xuất phát từ Trung Tâm Thị Trấn Sa Pa đi đến ga đi của 

cáp treo. Quý khách khám phá nóc nhà của Đông Dương, bằng hệ thống cáp treo dài 6.2 km. 

Cáp treo đi giữa bồng bềnh mây trời chẳng khác nào lạc vào cõi tiên , ngồi trên cáp treo quý 

khách có thể cảm nhận được thiên nhiên hùng vĩ, chiêm ngưỡng khung cảnh thung lũng Mường 

Hoa và rừng quốc gia Hoàng Liên từ trên cao. Sau khi dừng ở ga đến, du khách sẽ mất khoảng 

từ 20 – 30 phút để leo 600 bậc thang nữa mới lên tới đỉnh núi. 

12h00: Qúy khách dùng cơm trưa và về khách sạn nghỉ ngơi  

Chiều: Đoàn khởi hành đi tham quan Cổng Trời và tham quan chụp hình, săn mây tại đèo Ô 

Quy Hồ, Tham quan  đồi chè Ô Long, Dùng cơm tối tại nhà hàng Lan Rừng Sapa. Sau đó, 

quý khách có thể tự do tham quan Sapa về đêm, Đặc biệt vào thứ 7, quý khách  có dịp tham 

gia vào phiên chợ tình- một nét văn hóa đặc sắc và đậm tính  nhân văn của người dân nơi đây 

18h00: Ăn tối tại nhà hàng và tự do nghỉ ngơi hoặc dạo phố. Nghỉ đêm tại khách sạn thành phố 

Hà Giang. 

Ngày 03:  SAPA -  TIỄN SÂN BAY       (Ăn sáng, trưa, tối) 

Sáng: Sau bữa sáng tại nhà hàng, Sáng: Quý khách thưởng thức bữa sáng tại khách sạn. Quý 

khách tự do tham quan: Chợ Sa Pa - nơi trao đổi mua bán nhiều loại hàng hóa, sản phẩm địa 

phương. Nhà Thờ Đá - dấu ấn kiến trúc của người Pháp còn lại vẹn toàn nhất tại Sa Pa.  

11h30: Quý khách dùng cơm trưa tại nhà hàng, làm thủ tục trả phòng và khởi hành về Hà Nội 



 
 

Chiều: Xe tiễn đoàn ra sân bay Nội Bài. Kết thúc chương trình tham quan, chia tay và hẹn gặp 

lại.                                                                 

GÍA TOUR DÀNH CHO 01 KHÁCH (VND) 

NGƯỜI LỚN ( Từ 11 tuổi trở lên ) 

 

KHÁCH SẠN  3 SAO 

 

VÉ MÁY BAY KHỨ HỔI  

SGN – HAN -SGN  

BAO GỒM 20KG HÀNH LÝ 

4.988.000 VNĐ/PAX 
 

05: SUẤT ĂN CHÍNH:150.000Đ/SUẤT 

03: SUẤT ĂN SÁNG 

 

GIÁ TOUR TRẺ EM: TỪ 0 ĐẾN 2 TUỔI: 

500.000 VNĐ/PAX 

GIÁ TOUR TRẺ EM: TỪ 2 ĐẾN 5 TUỔI: 

2.650.000 VNĐ/PAX 

 

GIÁ TOUR TRẺ EM TỪ:  

- 6 ĐẾN 10 TUỔI: 3.900.000 VNĐ 

- 11 TRỞ LÊN NHƯ NGƯỜI LỚN 

 

  

*GIÁ TOUR BAO GỒM:  

1.                Xe đởi mới tham quan theo chương trình  

2. Hướng dẫn viên nhiệt tình, vui vẻ theo chương trình. 

3. Ks 3 SAO:  TIÊU CHUẨN:  2  KHÁCH/ PHÒNG  

4. Vé máy bay khứ hồi SGN – HAN – SGN  

5. Vé vào cửa 01 lượt các điểm tham quan theo chương trình. 

6. Ăn các bữa: Điểm tâm tại Khách sạn hoặc nhà hàng bên ngoài. 

7. Ăn trưa, tối tại các nhà hàng. 

8. Phục vụ 02 nước 0.5l/ khách/ ngày, khăn lạnh 01 cái/ ngày 

9. Bảo hiểm tai nạn du lịch mức 50.000.000 VND, theo quy định của bảo hiểm 

Bào Việt. 

10. Nón du lịch. 

* KHÔNG BAO GỒM:  

1. Thuế VAT 10%.. 

2. Chi phí cá nhân, điện thoại, giặt ủi, nước uống trong phòng khách.sạn,  

3. Optional tour ( nếu có ) 

 



 
 

 Những lưu ý chung khác: 

 Quý khách chỉ được mua bảo hiểm khi thoả mãn những điều kiện dưới đây: 

 Đặt tour trước tối thiểu 2 ngày so với ngày khởi hành (không tính ngày lễ, thứ 7 và 

chủ nhật) 

 Phải gửi đầy đủ thông tin chính xác và đầy đủ về Họ tên + ngày tháng năm sinh 

 Là người có quốc tịch Việt Nam 

 Quý khách đi tour (đặc biệt là các tour liên quan đến tàu thủy, tàu hỏa, máy bay… hoặc 

các tour đi đến các vùng biên giới) phải mang theo giấy tờ tùy thân hợp pháp 

(CMTND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu). Trẻ dưới 14 tuổi tối thiểu phải mang theo giấy khai 

sinh. Trẻ em từ 14 tuổi trở lên bắt buộc phải có Thẻ căn cước hoặc hộ chiếu. 

 Nên mang theo thuốc đau bụng do tiêu chảy, thuốc cảm sốt thông thường 

 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. 

 Trường hợp ngày khởi hành có dưới 6 khách, có thể lái xe sẽ kiêm hướng dẫn viên. 

 (*) 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. 

 

 


