
SAPA 2 NGÀY 1 ĐÊM (1 ĐÊM KHÁCH SẠN)

Khởi hành hằng ngày

NGÀY 1:     HÀ NỘI - SAPA - BẢN CÁT CÁT (L/D)

6h30 - 7h00: HDV đón quý khách tại khách sạn khu vực
phố cổ/ Nhà hát lớn Hà Nội, sau đó khởi hành đi Sa Pa.

9h00: Xe dừng chân dọc đường cao tốc Nội Bài – Lào
Cai để quý khách nghỉ ngơi ăn sáng.

12h30: Xe đến thị trấn Sa Pa nơi có rất nhiều dân tộc
sinh sống như H’mong, Dao, Tày,… Hướng dẫn viên sẽ
đưa Quý khách về khách sạn:

- Quý khách thưởng thức đồ uống chào mừng

- Ăn trưa tại khách sạn sau đó nhận phòng và nghỉ ngơi

14h30: HDV đưa quý khách đi thăm bản Cát Cát nơi sinh sống của người H’mong đen, một nơi
phòng cảnh hữu tình tại thung lũng nằm dưới chân đỉnh Fansipan hùng vĩ. HDV địa phương sẽ 
giới thiệu cho quý khách cuộc sống thường ngày của người dân tộc nơi đây, sau đó quý khách 
tiếp tục đi bộ đến thác nước Cát Cát, trạm thủy điện Cát Cát của người Pháp xây dựng từ 
những năm đầu thế kỉ XX. Quý khách vui chơi chụp hình lưu niệm.

17h30: Xe đón quý khách quay trở lại thị trấn Sa Pa.

19h00: Quý khách dùng bữa tối. Sau đó tự do khám phá thị trấn Sapa về đêm: Thăm nhà thờ đá 
Sapa, đi chợ ẩm thực Sapa và thưởng thức những món nướng đặc trưng của vùng đất này,… 
Ngủ đêm tại Sapa

   NGÀY 2: SAPA - KHU DU LỊCH HÀM RỒNG - HÀ NỘI (B/L)

7h00: Quý khách dùng bữa sáng tại khách sạn.

8h00: Sau bữa ăn sáng:

Lựa chọn 01:Quý khách khởi động bằng cuộc chinh phục leo lên đỉnh núi Hàm Rồng – khu
vực địa chất được cấu thành từ nham thạch núi lửa, với những hình dạng hết sức độc đáo và kỳ
thú. Tham quan các điểm: Vườn Lan 1- 2, vườn Lê, vườn Táo Mèo, Vườn hoa trung tâm,
Hòn Đá Gãy, Cổng trời, Đầu Rồng, Hòn Cá Sấu, Khu Thiên Thách Lâm, Hòn Phật Bà, Sân
Mây,  tháp  truyền  hình ...,Quý  khách  khám phá  khu  du  lịch Hàm  Rồng,  ngắm nhìn  toàn
cảnh Sa Pa từ trên cao từ chân tháp truyền hình. Đặc biệt, quý khách còn được thưởng thức
và cùng tham gia các điệu múa dân tộc, các bài hát của núi rừng Tây Bắc,…

11h00: Quý khách quay về thị trấn.

Lựa chọn 2:Xe và HDV đón và đưa quý khách tới Ý Linh Hồ nơi quý khách bắt đầu đi bộ dọc
theo thung lũng Mường Hoa tới bản Lao Chải nơi sinh sống của người H’Mong đen để khám
phá văn hóa của bản làng cũng như ngắm nhìn dãy núi Hoàng Liên Sơn từ xa. Quý khách tiếp
tục khám phá bản Tả Van nơi tập trung rất nhiều người dân tộc Day đang sinh sống.

http://dulich.goasiatravel.com/thi-tran-sapa-lao-cai
http://dulich.goasiatravel.com/lao-chai-ta-van-sapa-ve-dep-dac-trung-cua-vung-cao-tay-bac
http://dulich.goasiatravel.com/kham-pha-ve-dep-hung-vi-cua-day-hoang-lien-son
http://dulich.goasiatravel.com/lao-chai-ta-van-sapa-ve-dep-dac-trung-cua-vung-cao-tay-bac
http://dulich.goasiatravel.com/ve-dep-nguyen-so-cua-thung-lung-muong-hoa-sapa
http://dulich.goasiatravel.com/ban-y-linh-ho-sapa
http://dulich.goasiatravel.com/cong-troi-sapa-diem-den-khong-the-bo-qua-khi-du-lich-sapa
http://dulich.goasiatravel.com/vuon-hoa-lan-sapa-diem-den-hap-dan-khi-du-lich-sapa
http://dulich.goasiatravel.com/ve-dep-nui-ham-rong-sapa-nang-tien-cua-diem-du-lich-sapa
http://dulich.goasiatravel.com/cho-am-thuc-sapa-net-doc-dao-cua-du-lich-sapa
http://dulich.goasiatravel.com/nha-tho-da-sapa-bieu-tuong-cua-vung-du-lich-sapa
http://dulich.goasiatravel.com/nha-tho-da-sapa-bieu-tuong-cua-vung-du-lich-sapa
http://dulich.goasiatravel.com/ve-dep-tho-mong-cua-thac-cat-cat-sapa
http://dulich.goasiatravel.com/ban-cat-cat-sapa-ngoi-lang-dep-nhat-tay-bac


Lưu ý: Quý khách sẽ đi bộ khoảng 3.5 giờ với quãng đường 8 km

11h30: Xe đón quý khách tại cầu Tả Van về lại thị trấn Sa Pa.

12h00: Quý khách dùng bữa trưa tại khách sạn. Làm thủ tục trả phòng.

Sau bữa trưa Quý khách tự do mua sắm đặc sản địa phương về làm quà cho người thân.

15h00: Quý khách lên xe khởi hành về lại Hà Nội.

20h30: Về đến Hà Nội. Xe đưa Quý khách về điểm đón ban đầu, kết thúc hành trình khám phá
thị trấn trong sương 2 ngày 1 đêm đầy thú vị. Tạm biệt và hẹn gặp lại Quý khách trong những
hành trình du lịch lần sau cùng Công Ty

APT TRAVEL - NGƯỜI BẠN ĐỒNG HÀNH TIN CẬY

Dich vụ bao gồm: 

Xe du lịch đời mới Limousine chiều đón, chiều về xe bus. Nếu đi Limousine phụ thu (80k) 

Ăn uống theo chương trình, Nước suối cho mỗi khách 

Khách sạn 3 sao ( 2 -3 khách/ 1 phòng) 

HDV chuyên nghiệp nhiệt tình, phục vụ suốt tuyến

Phí tham quan, vé vào cửa

Chính sách giá cho trẻ em:   (Phát sinh vé tham quan cho bé, gia đình tự chi trả)

- Trẻ dưới 5 tuổi : Miễn phí tour, ăn ngủ cùng bố mẹ

- Trẻ từ 5 đến 9 tuổi tính 75% giá người lớn.

- 10 tuổi trở lên tính 100% giá người lớn

Không bao gồm:

VAT (10%)

Đồ ăn và thức uống gọi thêm

Chi phí cá nhân (Giặt là, điện thoại, mua sắm)

Bồi dưỡng cho lái xe và hướng dẫn

Vé cáp treo Fansipan (700,000VNĐ/ 1 khách – bao gồm  xe đưa đón và vé cáp treo)
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