
 Code : EVN04
 Thời gian : 4 ngày 4 đêm
 Khởi hành : Tối thứ 5 hàng tuần
 GIÁ BÁN : 6.985.000 VND/PAX 
 Đặc Biêt: Tham quan Royal City và ăn buffet 

01 vé foot massage.
                        OPTION ĐI CÁP TREO FANSIPAN PHỤ THU 700.000Đ/KHÁCH

ĐÊM THỨ 5:    SÀI GÒN - ĐÓN SÂN BAY NỘI BÀI –  KHỞI HÀNH ĐI TUYẾN CAO TỐC  LÊN SA PA 

19h00: Hướng dẫn Cty Du Lịch CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM – EVNTOUR đón Quý khách tại Sân
bay Tân Sơn Nhất – Ga Quốc Nội làm thủ tục đi  Hà Nội. Bắt đầu cho chuyển hánh trình “ Hành
trình khám phá Miền Bắc  – “Việt Nam những điểm đến vàng”

22h00: Đến Sân bay Nội Bài  Xe và HDV đón quý khách tại sân bay khởi hành đi Sapa trên chuyển xe đời
mới sang trọng và nge HDV thuyết minh trên xe qua một số địa danh tham gia các trò chơi có thưởng
trên xe. Nghỉ đêm trên xe.

NGÀY 01: LÀO CAI – SA PA – NÚI HÀM RỒNG (OPTION FANSIPAN)                                           (ĂN: S/T/C)

Sáng: Sau khi ăn sáng quý khách gửi hành lý tại  phòng khách sạn, vệ sinh cá nhân xe đưa đoàn tham quan
Sapa – nơi mà người Pháp xưa gọi là “kinh đô mùa hè của xứ Bắc Kỳ” 

09h00: HDV đưa quý khách tham quan khu du lịch núi Hàm Rồng với: vườn Lê, vườn Táo Mèo, Cổng trời,
vườn hoa Châu Âu, chinh phục đỉnh sân Mây cao 1800m – ngắm toàn cảnh sapa từ trên cao. 

11h00: Quý khách ăn trưa, nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi.

Chiều : OPTION      : ĐI CÁP TREO FANSIPAN (PHỤ THU 700.000VND/KHÁCH)

Xe đưa quý khách đi tham quan Quý khách Chinh phục đỉnh Fansipan bằng hệ thống cáp treo lớn và hiện đại
nhất Thế Giới hiện này (1 cabin có thể ngồi từ 34-35 người) Tới đỉnh Fansipan quý khách thưởng thức
cảm giác đứng trên mây, ngắm nhìn thị trấn Sapa, sau đó tiếp tục leo 639 bậc để tận mắt thấy cột mộc
Fansipan độ cao 3.143m nơi được coi là “nóc nhà Đông Dương”. 

Tối: Đoàn ăn tối sau đó Quý khách đi dạo chơi TT.Sapa về đêm, tự do thưởng thức: Thắng Cố, cơm lam,
lợn cắp nách, khoai nướng, bắp nướng… Xem biểu diễn chương trình ca múa nhạc đặc sắc của
vùng núi Tây Bắc do các chàng trai cô gái người dân tộc H'mông, Dao, Tày, Hà Nhì... biểu diễn. Nghỉ
đêm tại thị trấn Sapa.



NGÀY 02: SA PA – LÀO CAI – HÀ NỘI – TTTM VINCOM MEGA MALL ROYAL CITY                     (ĂN: S/T/C)

Sáng: Xe đưa quý khách đi tham quan Bản Cát Cát - địa bàn cư trú của người H'Mông, ngắm cảnh hùng vĩ
của núi rừng Tây Bắc, thăm quan Thác Thuỷ Điện do Pháp xây dựng. Đến nhà hàng ăn trưa.

Chiều: Thăm quan  Cửa Khẩu Lào Cai, thăm quan chợ vùng biên Cốc Lếu. Khởi hành về Hà Nội. 
Tối: Đến Hà Nội quý khách ăn tối Buffet nhà hàng Buffet Vườn tại Vincom Mega Mall Royal City với mô

hình vui chơi - giải trí - ẩm thực - mua sắm “tất cả trong một”, quy tụ của các thương hiệu uy tín hàng
đầu và đem đến phong cách mua sắm mới. Nằm trong tổ hợp khu đô thị, có quy mô trong lòng đất lớn
nhất châu Á và các hạng mục vui chơi độc đáo như: Công viên nước lớn nhất trong nhà Đông Nam Á;
Sân băng thật trong nhà lớn nhất Việt Nam; Thác nước nhân tạo đầu tiên dưới hầm ngầm…

            Sau đó nhận phòng khách sạn tự do  tham quan 36 phố phường Hà Nội về đêm, đi chợ Đêm phố Cổ,
thưởng thức các món ngon đặc trưng của Hà…. Nghỉ đêm tại Hà Nội. 

NGÀY 03: HÀ NỘI – TRÀNG AN – BÁI ĐÍNH – HẠ LONG                                                             (ĂN: S/T/C)

Sáng: Điểm tâm sáng Xe và HDV Evntour đón quý khách tại khách sạn đi tham quan KDL Tràng An – Ninh
Bình  là  một  vùng  non  nước, mây  trời hoà  quyện.  Đáy  nước  trong  xanh  soi  bóng  những  vách núi
đá trùng điệp. Nơi đây có tới 31 hồ, đầm nước được nối thông bởi 48 hang, động đã được phát hiện
trong đó có những hang xuyên thủy dài 2km như hang Địa Linh, hang Sinh Dược, hang Mây… Ăn trưa
với đặc sản Cơm Cháy Dê Núi.

Chiều: Đoàn tham quan Chùa Bái Đính - ngôi chùa lớn nổi tiếng Miền Bắc ,làm lễ cầu phúc lành. (Không bao
gồm xe điện)

14h00 Quý khách rời Ninh Bình, theo Quốc Lộ 10 đi Hạ Long trên đường đi quý khách sẽ được cảm nhận cuộc
sống, phong cảnh đặc trưng của Đồng Bằng Bắc Bộ với cảnh làng quê thanh bình qua các tỉnh Nam
Định, Thái Bình, Hải Phòng. Đến Hạ Long, nhận phòng, ăn tối.

Tối: Đoàn tự do đi dạo chợ đêm Hạ Long, ngắm cảnh thành phố về đêm. Nghỉ đêm tại Hạ Long.

NGÀY 04:  HẠ LONG – YÊN TỬ - NỘI BÀI - SÀI GÒN                                                                          (ĂN: S/T ) 

Sáng: Đoàn ăn sáng trả phòng khách sạn. Tham quan vịnh Hạ Long – di sản thiên nhiên thế giới được
UNESSCO công nhận, chiêm ngưỡng vẻ đẹp huyền bí của hàng ngàn đảo đá và các hang động kỳ thú.
Thăm quan động Thiên Cung,  ngắm cảnh Làng Chài, hòn Ấm, hòn Rùa, hòn Đỉnh Hương, hòn Chó
Đá, hòn gà Chọi…Ăn trưa.

Chiều: Tham quan khu danh thắng đất Phật Yên Tử - đất tổ của Thiền Phái Trúc Lâm. Quý khách đi Cáp Treo,
tham quan Vườn Tháp Tổ, Chùa Hoa Yên (Chi phí cáp treo tự túc ). Sau đó khởi hành về  Sân bay NỘi
Bài Hà Nội, trên đường dừng chân thưởng thức đặc sản bánh đậu xanh Hải Dương. Về đến Sân Bay
Nội Bài. Evntour làm thủ tục lên máy báy Chào tạm biệt, kết thúc chương trình./.

Giá tour bao gồm: 

1. Xe vận chuyển máy lạnh đời mới. Vé máy bay khứ hồi SG-HN
2. Thuyền thăm quan vịnh Hạ Long, thuyền thăm Tràng An 
3. Vé vào cửa tham quan các điểm theo chương trình, 
4. Vé tham quan khu du lịch Hàm Rồng và Cát Cát ,KDL Tràng An.
5. Nước và khăn trên xe ôtô: 01 chai nước 500ml + 01 khăn lạnh/người/ngày
6. Hướng dẫn  viên chuyên nghiệp, nhiệt tình, chu đáo.
7. Ăn trong chương trình: 

+ Ăn sáng buffet tại khách sạn
+ 06 bữa chính với các món đặc sản địa phương 100.000VND/suất (các bữa ăn ở HN 120.000vnd/suất)
 + 01 Bữa Buffet tại TTTM ROYAL CITY 

10. Ngủ nghỉ trong chương trình: ngủ 2người / phòng (trong trường hợp lẻ ngủ phòng 3)
+ Tại Hạ Long: Khách sạn Kenny Hạ Long, BMC, Bluesky, Điện Lực (3*)
+ Tại Hà Nội: Khách sạn Santa Barbara, First Eden, Anise, Công Binh, Văn Miếu (3*)
+ Tại Sa Pa: Khách sạn Sunny Mountain, Cosiana, Sapa Moon, Holiday Sa Pa, Lôn Đôn (3*)

11. Bảo hiểm du lịch mức: 20.000.000 VND



Giá tour không bao gồm: 

Chi phí cá nhân: Tiền giặt ủi, điện thoại, đồ uống trong các bữa ăn
Vé cáp treoYên Tử (200.000VND/khứ hồi/chặng Hoa Yên). Xe điện đưa đón lên chùa Bái Đính,Yên Tử.
Vé tham quan, vé tàu tham quan Vịnh Hạ Long.
Thuế VAT, Tiền típ Bác tài và HDV…

Hành lý ký gửi theo quy định của hãng hàng không.

Phụ thu phòng đơn: 1,500,000đ/khách. Phụ thu khách nước ngoài: 400.000 VND.

Nếu yêu cầu thêm HDV tiếng Anh hoặc phổ thông phụ thu thêm 700.000VND/ngày/1 group.

Giá vé cho trẻ em: 

Trẻ em từ 11 tuổi trở lên mua 01 vé. Ghế cho trẻ dưới 5 tuổi: 790.000 VNĐ /bé/ghế.(Nếu có)

Trẻ em từ 02 -> dưới 05 tuổi: 65% giá vé.(Tiêu chuẩn người lớn ngủ ghép chung phòng với gia đình).

Trẻ em từ 05 -> dưới 11 tuổi: 85% giá vé.(Tiêu chuẩn người lớn ngủ ghép chung phòng với gia đình)

Trẻ em từ dưới 02 tuổi: 15% giá vé. Gia đình tự lo cho bé.(Nhưng 02 người lớn chỉ được kèm 01 trẻ 
em, nếu trẻ em đi kèm nhiều hơn thì từ em thứ 02 trở lên phải mua 65% giá vé.)

Các đ t kh i hành năm 2019ợ ở
+ Đợt 01: Tối 23/07 – 27/07/2019 (Phụ thu hè: 650.000vnđ)
+ Đợt 02: Tối 30/07 – 03/08/2019 (Phụ thu hè: 650.000vnđ)
+ Đợt 03: Tối 13/08 – 17/08/2019 
+ Đợt 04: Tối 27/08 – 31/08/2019 
+ Đợt 05: Tối 26/08 – 30/08/2019 (Phụ thu 2/9: 950.000vnđ)
+ Đợt 06: Tối 10/09 – 15/09/2019 (Phụ thu hè: 250.000vnđ)
+ Đợt 07: Tối 24/09 – 28/09/2019 
+ Đợt 08: Tối 08/10 – 12/10/2019
+ Đợt 09: Tối 22/10 – 26/10/2019
+ Đợt 10: Tối 12/11 – 16/10/2019
+ Đợt 11: Tối 26/11 – 30/10/2019
+ Đợt 12: Tối 10/12 – 14/12/2019 
+ Đợt 13: Tối 24/12 – 28/12/2019 (Phụ thu: 650.000 vnđ)
+ Đợt 14: Tối 31/12 – 04/01/2020 (Phụ thu: 950.000 vnđ)




