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ĐÊM 1: TP.CẦN THƠ -  HÀ NỘI – SAPA 

17h00: Hướng dẫn viên Công ty VIETNAM TOURIST đón quý khách đi tour SaPa – Hà 

Nội 3 ngày 3 đêm tại sân bay Cần Thơ, làm thủ tục cho quý khách bay đến sân bay Nội Bài 

Hà Nội chuyến 18h20 

21h30: Hướng dẫn viên đón quý khách tại sân bay Nội Bài, sau đó đưa quý khách di chuyển 

đến xe giường nằm để đi Sapa.Qúy khách nghỉ đêm trên xe.  

Trong quá trình xe di chuyển, sẽ ghé 2 trạm dừng chân để quý khách vệ sinh cá nhân 

hoặc ăn nhẹ buổi tối, 

NGÀY 01: THỊ TRẤN SAPA – NGẮM HOA ANH ĐÀO ĐỒI CHÈ Ô LONG TRONG 

BUỔI SƯƠNG MAI - CHINH PHỤC ĐỈNH  FANXIPANG NÓC NHÀ ĐÔNG DƯƠNG 

-  THƯỞNG THỨC LY CAFÉ TẠI QUÁN CAFÉ TRÊN MÂY VIETTRECKING  - 

CHECK IN BẢN CÁT CÁT “NGÔI LÀNG CỔ ĐẸP NHẤT NÚI RỪNG TÂY BẮC” – 

KHÁM PHÁ CHỢ ĐÊM SAPA (ăn 3 buổi ) 

Buổi sáng: 

04h00:  Đến thị trấn SaPa , quý khách tiếp tục ngủ tại xe giường nằm. 

05h30:  Xe và hướng dẫn viên đưa quý khách về khách sạn vệ sinh cá nhân, cất gửi tư trang 

hành lý, sau đó dùng buffet. 

07h00:  Hướng dẫn viên đưa quý khách đến tham quan đồi chè Ô Long.  
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Đến đây, quý khách sẽ được tận hưởng bầu không khí trong lành từ những búp chè non, chiêm 

ngưỡng vẻ đẹp khó thấy vào đúng mùa Hoa Anh Đào nở với sắc hồng rực rỡ hay những cây 

mận rừng mọc xen kẽ, hòa quyện với ánh nắng dịu ngọt, cùng một chút sương sớm bồng bềnh 

lưng chừng những sườn đồi, tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt mỹ khiến tất cả du khách 

lưu luyến không muốn rời.  

08h30: xe đưa Quý khách đi tới Ga cáp treo Fansipan để bắt đầu cuộc hành trình chinh phục 

Fansipan bằng hệ thống cáp treo 3 dây hiện đại nhất thế giới với cabin có sức chứa 30 – 35 

khách du lịch. Sau đó tiếp tục chinh phục 600 bậc đá lên đỉnh Fansipan trên độ cao 3.143m – 

nóc nhà của Đông Dương. ( Tự túc vé cáp treo)  

 

Buổi trưa: 

11h30: Qúy khách dùng buffet trưa tại nhà hàng Vân Sam - thiên đường ẩm thực Tây Bắc với 

hơn 50 món ăn hấp dẫn. Nằm trong quần thể du lịch Sun World Fansipan Legend. 
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Sau bữa trưa, quý khách về khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi 

Buổi chiều: 

14h30: Qúy khách đến check in và thưởng thức ly café thơm ngon tại Viettrekking Coffee – 

nơi được mệnh danh là quán cà phê trên mây với chiếc view xịn sò, giúp bạn tận hưởng không 

khí mát mẻ của vùng cao. 
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Vừa ngắm núi rừng, vừa nhâm nhi thưởng thức đồ uống; thảng hoặc, bạn còn được chiêm 

ngưỡng đoàn tàu nhỏ xinh chạy qua, khiến không gian trở nên thơ mộng. 

(Vietnam Tourist dành tặng mỗi quý khách 1 ly café) 

15h00: Xe đưa quý khách đến với Bản Cát Cát tọa lạc ngay dưới chân dãy núi Hoàng Liên 

Sơn, là địa bàn sinh sống chủ yếu của đồng bào người dân tộc H’Mông. Nơi đây cách thị trấn 

Sapa chừng 3km theo hướng về phía đỉnh Fansipan. 
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 Bản Cát Cát được mệnh danh là ngôi làng cổ đẹp nhất Tây Bắc khi có nền văn hóa độc đáo, 

kiến trúc đặc trưng truyền thống, khung cảnh thơ mộng. Đi du lịch Sapa đến với bản Cát Cát, 

bất cứ du khách hàng cũng đều bị ‘hớp hồn’ bởi vẻ đẹp yên bình, dường như đang e ấp giữa 

thiên nhiên đất trời bao la. 

18h00: Qúy khách di chuyển bộ đến nhà hàng dùng bữa tối 

Thực đơn tối: Lẩu Cá Hồi + Cá tầm – đặc sản nổi tiếng tại Sapa 

Buổi tối:  Qúy khách tự do khám phá dạo chơi khám phá vẻ quyến rũ của Sapa trong đêm, 

thưởng thức ngô nướng,trứng nướng trong sương gió núi rừng bên bếp than hồng.Tự do mua 

sắm đồ lưu niệm.  

 

 Nghỉ đêm tại khách sạn trung tâm thị trấn Sapa 

NGÀY 02: CHECK IN TÒA NHÀ SUN PLAZA – NHÀ THỜ ĐÁ SAPA – SỐNG ẢO 

TẠI SWING SAPA – THỦ ĐÔ HÀ NỘI – KHÁM PHÁ PHỐ CỔ HÀ NỘI VỀ ĐÊM 

(Ăn 2 buổi) 
Buổi sáng: 
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07h00: Qúy khách dùng điểm tâm. 

08h00: Qúy khách đến check in Sun Plaza Sapa – Ngã tư Paris hoa lệ giữa khung trời Sapa 

hùng vĩ. Tại đây quý khách check-in “tháp đồng hồ mới keng” như đang ở đường phố châu 

Âu. Địa điểm Sun Plaza Sapa mang hơi thở của phong cách kiến trúc Châu Âu tạo nên điểm 

nhấn nổi bật và thật khác biệt giữa thiên nhiên hoang sơ của Sapa. Một chút hiện đại giữa đất 

trời núi non hùng vĩ tạo nên sự hấp dẫn và lôi kéo bao ánh nhìn của các du khách khi đến với 

nơi đây. 

 

08h30: Qúy khách tham quan Nhà thờ Đá Sa Pa được xây dựng từ năm 1895 là dấu ấn kiến 

trúc cổ toàn vẹn nhất của người Pháp còn sót lại tại Sa Pa, Lào Cai. 
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09h00: Qúy khách tiếp tục đến check in Swing Sapa – “Địa điểm vàng trong làng sống ảo" . Nơi đây 

có view cực xịn, từ trên cao, có thể nhìn thẳng xuống Vườn Quốc gia Hoàng Liên Sơn. Cả thị trấn nhỏ 

bé như được thu vào trong mắt.  
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Đặc biệt, tất thảy đều trở nên mơ màng, lãng mạn hơn khi được bao phủ trong biển mây sương ngút 

ngàn. Không chỉ được ví như Đà Lạt, nơi đây còn "tích hợp" luôn cả tiên cảnh của đảo hoang Bali. Một 

tầm nhìn cực kỳ ấn tượng và tráng lệ với "tượng đầu tình nhân". Đây chắc chắn sẽ là background chất 

lừ để bạn "cho ra lò" cả đống hình nghìn like. 

10h00: Qúy khách về khách sạn nghỉ ngơi 

11h30: Qúy khách làm thủ tục trả phòng khách sạn 

Buổi trưa: 

12h00:  Quý khách đến nhà hàng dùng cơm trưa. 

THỰC ĐƠN 

1. Salad rau bốn mùa 

2. Bò xào măng trúc 

3. Cá kho tộ 

4. Nai nướng đế gang 

5. Đậu sốt cà chua  

6. Cá tầm xào nấm  

7. Cải mèo luộc chấm trứng  

8. Canh nấm sapa 

9. Cơm trắng + Tráng miệng + Trà 

Buổi chiều: 

13h00: Qúy khách  lên xe giường nằm về thủ đô Hà Nội. Trên đường về xe sẽ ghé 2 trạm dừng 

chân để quý khách nghỉ ngơi . 

19h00: Xe giường nằm về đến Hà Nội, hướng dẫn viên đưa qúy khách về khách sạn nhận phòng  

( Quý khách tự túc dùng bữa tối với các món đặc sản gần khách sạnh như Phở Thìn, bún đậu 

mắm tôm Gốc Đa, bún chả, bún thang…) 

Buổi tối: Qúy khách tự do khám phá phố cổ Tạ Hiện về đêm vô cùng sầm uất và đông vui. 

Nghỉ đêm tại trung tâm phố cổ Hà Nội 

NGÀY 03: CITY TOUR HÀ NỘI / VỊNH HẠ LONG/ TRÀNG AN – CHÙA TAM TRÚC/ 

CHÙA BÁI ĐÍNH – SÂN BAY NỘI BÀI - TP.CẦN THƠ (Ăn 2 buổi) 

Buổi sáng: 
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07h00: Quý khách dùng điểm tâm, làm thủ tục trả phòng khách sạn.( Gửi đồ tại khách sạn) 

Qúy khách có các lựa chọn sau: 

Lựa chọn 1: City tour Hà Nội (đã bao gồm trong tour, không phát sinh chi phí) 

+ Sáng: Qúy khách tự do đi dạo, nghỉ ngơi tại khách sạn 

+ Trưa: Qúy khách trả phòng khách sạn, đi ăn trưa 

+ Chiều: Qúy khách tham quan Lăng Bác, văn miếu Quốc Tử Giám, Nhà Thờ Chính tòa Hà 

Nội. 

Lựa chọn 2: Đăng kí tour Vịnh hạ Long 1 ngày  ( phụ thu thêm 790.000đ/ người) 

( Chương trình chi tiết kèm theo) 

Lựa chọn 3: Đăng kí tour Tràng An – Chùa Tam Chúc 1 ngày  (phụ thu thêm 690.000đ/ vé) 

(  Chương trình chi tiết kèm theo) 

Lựa chọn 3: Đăng kí tour Tràng An – Chùa Bái Đính 1 ngày (phụ thu thêm 690.000đ/ vé) 

(  Chương trình chi tiết kèm theo) 

19h00:  Tất cả quý khách kết thúc các tour 1 ngày sẽ được đưa về tập chung tại khách sạn. Sau 

đó xe  và hướng dẫn viên Vietnam Tourist đưa quý khách ra sân bay Nội Bài - Hà Nội,  làm 

thủ tục cho quý khách lên máy bay để về lại TP.CẦN THƠ. Hướng dẫn viên VIETNAM 

TOURIST thay mặt công ty chia tay Quý khách, hẹn ngày gặp lại! 

KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH CHUYẾN THAM QUAN VUI VẺ ! 

GIÁ TOUR 

 

GIÁ VÉ PHỤ THU 

Người lớn 

(Từ 11 tuổi trở lên) 

Trẻ em 

 (Từ 5 đến dưới 10 tuổi) 

Em Bé 

(Trên 2 tuổi đến 4 tuổi) 

Em Bé 

(Dươi 2 tuổi) 

 

Phòng đơn 

6.490.000 5.516.000 3.500.000 300.000 800.000 

 

 

GIÁ TOUR BAO GỒM 

1. Vận chuyển: 
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- Vé máy bay khứ hồi TP.Cần Thơ – Hà Nội: Vietjet air hoặc pacific airline (07kg xách 

tay + 20 kg hành lý kí gửi). 

Giờ bay: 

+ Cần Thơ – Hà Nội: giờ bay: 18h30 

+ Hà Nội – Cần Thơ: 20h00  

- Xe giường nằm khứ hồi Hà Nội – Sapa 

- Xe du lịch đời mới tham quan SaPa, Hà Nội 

2. Lưu trú: Khách sạn 3 sao, đầy đủ tiện nghi. 

3. Ăn uống 

  Ăn sáng: 3 buổi buffet tại khách sạn. 

 Ăn chính: 2 bữa setmenu + 1 bữa lẩu cá hồi Sapa + 1 bữa Phở Hà Nội. Thực đơn phong 

phú thay đổi theo từng bữa. 

4. Vé tham quan: Được lo vé tham quan theo lịch trình 

5.Bảo hiểm: Mức phí bồi thường 30.000.000 đ/Người/trường hợp 

6. Hướng dẫn viên: 1 HDV nhiệt tình, kinh nghiệm, vui vẻ phục vụ chu đáo 

7. Qùa tặng: Nón du lịch, nước suối chai 500ml/ngày, khăn lạnh 

 

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM 

 Chi phí cá nhân:  Giặt ủi, ăn uống ngoài chương trình, tắm nước ngọt tại các điểm tham 

quan. 

 Điểm tham quan ngoài chương trình: Vé cáp treo fanxipang (750.000 vnđ/khách) 

 Thuế VAT 8%

 

QUY ĐỊNH VÉ TRẺ EM 

- Từ dưới 02 tuổi                        : Tính phí phụ thu của hãng hàng không + dịch vụ tour miễn phí 

( bé sử dụng chung dịch vụ với ba mẹ, nếu phát sinh chi phí gia đình tự chi trả) 

- Từ 02 tuổi đến dưới 05 tuổi     : Được miễn phí tour nhưng chịu phí 100% vé máy bay theo quy 

định của hãng hàng không ( 100% giá vé người lớn) , người thân đi kèm tự lo các chi phí ăn, ngủ, 

tham quan (nếu có) cho bé. Hai người lớn chỉ kèm 1 trẻ em dưới 5 tuổi, trẻ em thứ 2 trở lên phải 

mua ½ vé tour. 

- Từ 05 tuổi đến dưới 10 tuổi     : 80 % giá tour + thuế ( ngủ chung giường với người lớn ).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. 

 

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ VÀ THANH TOÁN: 
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- Khi đăng ký: Quý khách vui lòng đặt cọc 70% số tiền tour, gửi bản chụp Hộ chiếu/ CMT/ Giấy khai 

sinh. 

- Số tiền còn lại thanh toán cho hướng dẫn viên khi bắt đầu lên tour. 

QUY ĐỊNH VỀ HOÀN /HỦY TOUR: 

- Sau khi đóng tiền, nếu Quý khách muốn chuyển/huỷ tour xin vui lòng mang PHIẾU ĐĂNG KÝ đến văn 

phòng đăng ký tour để làm thủ tục chuyển/huỷ tour và chịu Chi phí huỷ tour là theo quy định 

của VIETNAM TOURIST. Với trường hợp liên hệ chuyển/huỷ tour qua điện thoại/email. Quý khách vui 

lòng mang PHIẾU ĐĂNG KÝ đến văn phòng đăng ký tour để làm thủ tục chuyển/hủy tour trong vòng 

24h kể từ khi chúng tôi nhận được thông báo chuyển/hủy tour (chỉ áp dụng với các trường hợp báo 

chuyển/hủy tour trước 12 ngày so với ngày khởi hành. 

- Thời gian hủy tour được tính theo ngày làm việc, không tính Thứ 7, Chủ Nhật và các ngày nghỉ Lễ Tết. 

- Nếu hủy hoặc chuyển sang các tuyến du lịch khác trước ngày khởi hành 30 ngày: Không mất chi phí. 

- Nếu hủy hoặc chuyển sang các tour du lịch khác từ 21-29 ngày trước ngày khởi hành: Chi phí chuyển/huỷ 

tour là 50% tiền cọc tour 

- Nếu hủy hoặc chuyển sang các tour du lịch khác từ 13-20 ngày trước ngày khởi hành: Chi phí chuyển/huỷ 

tour là 100% tiền cọc tour (hoặc 50% trên giá tour du lịch)... 

CÁC LƯU Ý KHÁC: 

- Do đặc điểm địa hình, tại Sapa quý khách chủ yếu đi bộ để tham quan, vì thế quý khách vui lòng lựa 

chọn trang phục phù hợp. 

- Quý khách từ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi yêu cầu ký cam kết sức khỏe với Công ty. Quý khách từ 75 tuổi 

trở lên yêu cầu phải có giấy xác nhận đầy đủ sức khoẻ để đi du lịch nước ngoài do bác sĩ cấp và + giấy 

cam kết sức khỏe với Công ty. Yêu cầu phải có người thân dưới 60 tuổi (đầy đủ sức khoẻ) đi theo. Không 

nhận khách từ 80 tuổi trở lên. 

- Quý khách mang thai xin vui lòng báo cho nhân viên bán tour ngay tại thời điểm đăng ký để được tư 

vấn thêm thông tin. Không nhận khách mang thai từ 5 tháng trở lên vì lí do an toàn cho khách. 

- Đối với Khách Quốc tịch Việt Nam: Khi đi tour Trẻ em từ 14 tuổi trở lên và người lớn cần đem theo 

CMND/Passport (Hộ chiếu) bản chính còn hạn sử dụng, hình ảnh rõ (CMND có thời hạn sử dụng không 

quá 15 năm, tính từ ngày cấp)/ Giấy khai sinh bản chính hoặc bản sao y có công chứng (trẻ em dưới 14 

tuổi). 

- Đối với khách Nước ngoài/Việt Kiều: Khi đi tour phải mang theo đầy đủ Passport (Hộ Chiếu) bản chính 

còn hạn sử dụng hoặc thẻ xanh kèm theo Visa và giấy tái xuất nhập Việt Nam làm thủ tục lên máy bay.   

- Trong trường hợp Quý khách cung cấp tên sai, đến trễ giờ bay, vui lòng chịu phí đổi vé hoặc mua lại vé 

mới theo quy định của hãng hàng không (nếu chuyến bay còn chỗ).  

- Sau khi Quý khách đã làm thủ tục Hàng Không và nhận thẻ lên máy bay, đề nghị Quý khách giữ cẩn 

thận và lưu ý lên máy bay đúng giờ. Vietnam Tourist không chịu trách nhiệm trong trường hợp khách làm 

mất thẻ lên máy bay và không lên máy bay đúng theo giờ quy định của Hàng Không. 

- Thông tin hành lý khi đi tour : 

+ Xách tay dưới 7kg/1khách - Kích thước không quá: 56cm x 36cm x 23 cm, 

+ Ký gửi: Quý khách tự đăng kí mua thêm hành lý kí theo nhu cầu của mình. 
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- Thông tin tập trung : Quý khách tự túc phương tiện ra sân bay Tân Sơn Nhất : Ga đi trong nước, trước 

giờ bay 2 tiếng (áp dụng ngày thường), trước 2 tiếng 30 phút (áp dụng lễ tết), 

- Quý khách vui lòng tham khảo kỹ các Điều Kiện Bán Vé trước khi đăng ký chuyến du lịch. Trong trường 

hợp không trực tiếp đăng ký, nhờ người thân đăng ký hộ vui lòng cập nhật thông tin từ người đăng ký. 

- Giờ nhận phòng khách sạn: sau 14:00 giờ và trả phòng trước 12:00 giờ. 

- Phòng khách sạn/resort có thể xảy ra trường hợp phòng không gần nhau, không cùng tầng, loại phòng 

một giường đôi hoặc hai giường đơn không theo yêu cầu, tùy tình hình thực tế từng khách sạn/resort.  

- Trường hợp quý khách tham gia tour một mình, yêu cầu đóng tiền phụ thu phòng đơn. Nếu trong đoàn 

cũng có khách đi một mình, cùng giới tính và có nhu cầu ghép phòng thì Vietnam Tourist sẽ hoàn lại 

tiền phụ thu phòng đơn cho quý khách. 

- Trường hợp quý khách đi nhóm 03 người lớn, Vietnam Tourist sẽ cung cấp 01 phòng ba (gồm 01 giường 

lớn 1m6 và 01 giường/nệm phụ) 

- Khi đăng ký tour du lịch, Quý khách vui lòng đọc kỹ chương trình, giá tour, các khoản bao gồm cũng 

như không bao gồm trong chương trình, các điều kiện hủy tour trên biên nhận đóng tiền. Trong trường 

hợp Quý khách không trực tiếp đến đăng ký tour mà do người khác đến đăng ký thì Quý khách vui lòng 

tìm hiểu kỹ chương trình từ người đăng ký cho mình. 

- Do các chuyến bay phụ thuộc vào các hãng Hàng Không nên trong một số trường hợp giờ bay có thể 

thay đổi mà không được báo trước. 

- Tùy vào tình hình thực tế, thứ tự các điểm tham quan trong chương trình có thể thay đổi nhưng vẫn đảm 

bảo đầy đủ các điểm tham quan như lúc đầu. 

- Vietnam Tourist sẽ không chịu trách nhiệm bảo đảm các điểm tham quan trong trường hợp: 

 Xảy ra thiên tai: bão lụt, hạn hán, động đất… 

 Sự cố về an ninh: khủng bố, biểu tình 

 Sự cố về hàng không: trục trặc kỹ thuật, an ninh, dời, hủy, hoãn chuyến bay.          

- Nếu những trường hợp trên xảy ra, Vietnam Tourist sẽ xem xét để hoàn trả chi phí không tham quan 

cho khách trong điều kiện có thể (sau khi đã trừ lại các dịch vụ đã thực hiện như phí làm visa….và 

không chịu trách nhiệm bồi thường thêm bất kỳ chi phí nào khác). 

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian xem qua chương trình! 

 

 
www.vietnamtouristvn.com 


