
HÀ NỘI – SAPA – FANSIPAN – TRÀNG AN

 BÁI ĐÍNH – HẠ LONG – YÊN TỬ
Thời gian: 04 ngày 04 đêm 

Phương tiện: Máy bay khứ hồi – Xe Ô tô

Đêm 01 : TP.HCM - HÀ NỘI - SAPA

Tối: HDV Cty DL Biển Đảo đón Quý khách tại sân bay Tân Sơn Nhất – ga quốc nội, hỗ

trợ Quý khách làm thủ tục đáp chuyến bay đi Hà Nội.

21h00: Đến sân bay Nội Bài, xe & HDV địa phương đón đoàn tại sân bay khởi hành đi SaPa

trên tuyến Cao tốc HN – Lào Cai dài nhất Việt Nam. Nghỉ đêm trên xe.

Ngày 01: SAPA - FANSIPAN                                                                       (Ăn

sáng, trưa, tối)

Sáng: Quý khách dùng điểm tâm sáng tại nhà hàng, vệ sinh cá nhân.

Xe đưa đoàn lên Khu du lịch Sapa – nơi mà người Pháp xưa gọi là “kinh đô mùa hè

của xứ Bắc Kỳ” theo tuyến đường Cao Tốc dài nhất Việt Nam.

Trưa: Dùng cơm trưa. Nhận phòng khách sạn.

Chiều: HDV đưa đoàn đi tham quan KDL núi Hàm Rồng với: vườn Lê, vườn Táo Mèo, Cổng

trời, vườn hoa Châu Âu, chinh phục đỉnh săn Mây cao 1800m – ngắm toàn cảnh

Sapa từ trên cao. 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.

Hoặc lựa chọn : Chinh phục đỉnh Fansipan bằng hệ thống cáp treo lớn và hiện đại

nhất Thế Giới hiện nay (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: Dùng cơm tối. Dạo chơi Sapa về đêm, tự do thưởng thức: thắng cố, cơm lam, lợn

cắp nách, khoai nướng, bắp nướng…

Ngày 02: SAPA - HÀ NỘI                                                                                   (Ăn

sáng, trưa)  

KHÁM PHÁ VẺ ĐẸP ĐẤT TRỜI PHƯƠNG
BẮC



Sáng: Quý khách dùng điểm tâm sáng. Khởi hành 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.

Trưa: Làm thủ tục trả phòng khách sạn. Dùng cơm trưa.

Chiều: Tham quan Cửa Khẩu Lào Cai, chợ vùng biên Cốc Lếu. Khởi hành về Hà Nội.

Tối: Nhận phòng khách sạn. Tham quan Vincom Mega Mall Royal City - 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.

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 thành…. Nghỉ đêm tại Hà Nội.

Ngày 03: XUÔI THUYỀN VÀO TRÀNG AN - HẠ LONG                               (Ăn sáng,

trưa, tối)

Sáng: Quý khách dùng điểm tâm sáng. Làm thủ tục trả phòng khách sạn. HDV đưa Quý

khách ra bến thuyền, lên thuyền xuôi theo dòng suối giữa cánh đồng lúa thăm KDL

Tràng An nơi những dải đá vôi, thung lũng và những sông ngòi đan xen tạo nên

một không gian huyền ảo, kỳ bí tham quan : Hang sáng, Hang tối, Hang nấu rượu và

tìm hiểu văn hóa lịch sử nơi đây tại các khu di tích nổi tiếng như: Đền Trình, Đền

Trần và Phủ Khống..

Trưa: Dùng cơm trưa với đặc sản địa phương.

Chiều: Đoàn tham quan Chùa Bái Đính - ngôi chùa lớn nổi tiếng Miền Bắc , làm lễ cầu

phúc lành.

Khởi hành đi  Hạ Long – Quảng Ninh. Nghe HDV giới thiệu các thắng cảnh trên

đường mà đòan sẽ đi qua như : Đền Trần, Núi Voi, Chùa Ba Vàng.....

Tối: Đến Hạ Long, nhận phòng khách sạn, dùng cơm tối.   Tự do mua sắm hàng hóa tại

khu  chợ  đêm Hạ Long sầm uất với các sản phẩm đặc trưng, ngắm cầu Bãi Cháy

tuyệt đẹp vào đêm. Nghỉ đêm tại Hạ Long.

Ngày 04: HẠ LONG - YÊN TỬ - HÀ NỘI                                                           (Ăn

sáng, trưa)

Sáng: Quý khách dùng điểm tâm sáng tại khách sạn. Làm thủ tục 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.

Tham quan: động Thiên Cung, ngắm cảnh Làng Chài, hòn Ấm, hòn Rùa, hòn Đỉnh

Hương, hòn Chó Đá, hòn gà Chọi..

Trưa: Dùng cơm trưa.

Chiều: Tham quan khu danh thắng đất Phật Yên Tử - đất tổ của Thiền Phái Trúc Lâm. Quý

khách đi Cáp Treo viếng Vườn Tháp Tổ, Chùa Hoa Yên (Chi phí cáp treo tự túc).

Xe và HDV đưa Quý khách ra sân bay Nội Bài làm thủ tục đáp chuyến bay về lại

TP.HCM. HDV chia tay đoàn và hẹn gặp lại Quý khách trên mọi nẻo đường du lịch.

Giá gốc: 7.190.000 vnđ/khách - Giảm giá: 30%

Giá bán: 5.990.000 vnđ/khách 

Lịch khởi hành: 

https://travel.com.vn/mien-bac/tour-ha-long.aspx


Tháng 06: Tối 03/06 – 07/06 (Phụ thu: 490.000đ/khách)

Tối 07/06 – 11/06

Tối 10/06 – 14/06 (Phụ thu: 490.000đ/khách)

Tối 14/06 – 18/06

Tối 17/06 – 21/06 (Phụ thu: 490.000đ/khách)

Tối 21/06 – 25/06

Tối 24/06 – 28/06 (Phụ thu: 490.000đ/khách)

Tối 28/06 – 02/07

Tháng 07: Tối 01/07 – 05/07 (Phụ thu: 490.000đ/khách)

Tối 05/07 – 09/07

Tối 08/07 – 12/07 (Phụ thu: 490.000đ/khách)

Tối 12/07 – 16/07

Tối 15/07 – 19/07 (Phụ thu: 490.000đ/khách)

Tối 19/07 – 23/07

Tối 22/07 – 26/07 (Phụ thu: 490.000đ/khách)

Tối 26/07 – 30/07

Tối 29/07 – 02/08 (Phụ thu: 490.000đ/khách)

Tháng 08: Tối 02/08 – 06/08

Tối 05/08 – 09/08 (Phụ thu: 490.000đ/khách)

Tối 09/08 – 13/08

Tối 12/08 – 16/08 (Phụ thu: 490.000đ/khách)

Tối 16/08 – 20/08

Tối 19/08 – 23/08 (Phụ thu: 490.000đ/khách)

Tối 23/08 – 27/08

Tháng 09: Tối 06/09 – 10/09

Tối 09/09 – 13/09 (Phụ thu: 490.000đ/khách)

Tối 13/09 – 17/09

Tối 16/09 – 20/09 (Phụ thu: 490.000đ/khách)

Tối 20/09 – 24/09

Tối 23/09 – 27/09 (Phụ thu: 490.000đ/khách)

Tối 27/09 – 01/10

Tối 30/09 – 04/10 (Phụ thu: 490.000đ/khách)

Tháng 10: Tối 04/10 – 08/10

Tối 07/10 – 11/10 (Phụ thu: 490.000đ/khách)

Tối 11/10 – 15/10

Tối 14/10 – 18/10 (Phụ thu: 490.000đ/khách)

Tối 18/10 – 22/10

Tối 21/10 – 25/10 (Phụ thu: 490.000đ/khách)



Tối 25/10 – 29/10

Tối 28/10 – 01/11 (Phụ thu: 490.000đ/khách)

Tháng 11: Tối 01/11 – 05/11

Tối 04/11 – 08/11 (Phụ thu: 490.000đ/khách)

Tối 08/11 – 12/11

Tối 11/11 – 15/11 (Phụ thu: 490.000đ/khách)

Tối 15/11 – 19/11

Tối 18/11 – 22/11 (Phụ thu: 490.000đ/khách)

Tối 22/11 – 26/11

Tối 25/11 – 29/11 (Phụ thu: 490.000đ/khách)

Tối 29/11 – 03/12

Tháng 12: Tối 02/12 – 06/12 (Phụ thu: 490.000đ/khách)

Tối 06/12 – 10/12

Tối 09/12 - 13/12 (Phụ thu: 490.000đ/khách)

Tối 13/12 – 17/12

Tối 16/12 – 20/12 (Phụ thu: 490.000đ/khách)

Tối 20/12 – 24/12

Tối 23/12 – 27/12 (Phụ thu: 490.000đ/khách)

 

TIÊU CHUẨN PHỤC VỤ

DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN

 Vé máy bay khứ hồi: SGN – HAN - SGN (07 kg hành lý xách tay).

 Xe du lịch đời mới, máy lạnh tham quan theo chương trình (tùy theo số lượng

khách).

 Tàu tham quan Vịnh Hạ Long.

DỊCH VỤ LƯU TRÚ  (Tiêu chuẩn 3*: 02 – 03 khách/phòng)

 Khách sạn tại Sapa: Sapa Moon, Starlight Sapa,…

 Khách sạn tại Hạ Long: Blue Sky,…

 Khách sạn tại Hà Nội: Post Center,…

DỊCH VỤ ĂN UỐNG

 Ăn sáng : 04 buổi sáng.

 Ăn chính: thực đơn thay đổi hàng ngày với các món ẩm thực địa phương.

THAM QUAN + DỊCH VỤ KHÁC 

o Xe điện chùa Bái Đính.

o KDL núi Hàm Rồng.

o Vé tham quan Vịnh Hạ Long. 

 Hướng dẫn viên: chuyên nghiệp, tận tình phục vụ đoàn suốt tuyến.

 Quà tặng: nón lưỡi trai, khăn lạnh, nước suối (01 khăn, 01 chai/ngày).

Y TẾ & BẢO HIỂM



 Mỗi xe có 1 hộp dụng cụ y tế gồm : thuốc say xe, thuốc cảm, thuốc đau bụng,

thuốc sát trùng

 Bảo hiểm du lịch trọn gói, tối đa 20.000.000đ/ trường hợp.

GIÁ VÉ KHÔNG BAO GỒM

 Phụ thu phòng đơn (01 người/phòng): 600.000 vnđ/phòng/tour.

 Ăn uống ngoài chương trình, điện thoại, giặt ủi trong khách sạn.

 Vé cáp treo Fansipan.

 Bản Cát Cát.

 Thuyền + vé tham quan Tràng An.

 Vé cáp treo Yên Tử.

 01 buổi ăn tối ở Hà Nội.

 Tiền típ cho HDV và tài xế.

GIÁ TOUR DÀNH CHO TRẺ EM

 Trẻ em 11 tuổi trở lên mua 01 vé như người lớn.

 Trẻ em 05 -> 10 tuổi đóng 60% vé tour + 100% vé máy bay. (Tiêu chuẩn: suất

ăn + vé máy bay khứ hồi + ghế trên xe, ngủ ghép chung với gia đình, không

có chế độ giường riêng).

 Trẻ em 02 -> 04 tuổi miễn phí vé tour + 100% vé máy bay. (Tiêu chuẩn: vé

máy bay khứ hồi).

 Trẻ em dưới 02 tuổi miễn phí giá tour, gia đình tự lo. Vé máy bay tính theo qui

định của hãng hàng không. 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 60% vé tour / bé.

LƯU Ý

 Giá tour không áp dụng cho các ngày lễ, tết, giai đoạn cao điểm.

 Giá vé máy bay là giá khuyến mãi, điều kiện vé không hoàn, không dời,

đổi, huỷ, sai tên mất phí theo qui định hãng hàng không.

 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. Du lịch Biển Đảo

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/khách - Kích thước không quá: 56cm x 36cm x 23

cm.

+ Ký gửi: 20kg/khách - Kích thước không quá: 119cm x 119cm x 81cm. 

 Thông tin tập trung: Tại 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 Du lịch Biển Đảo sẽ hoàn lại tiền phụ thu phòng đơn

cho quý khách.
 Trường hợp quý khách đi nhóm 03 người lớn, Du lịch Biển Đảo 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.
 Du lịch Biển Đảo 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, Du lịch Biển Đảo 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).

 Số lượng từ 15 khách trở lên, sẽ có HDV đi cùng đoàn từ TP.HCM. Nếu số lượng

ít hơn 15 khách, DL Biển Đảo sẽ hỗ trợ làm thủ tục tại TP.HCM & HDV sẽ đón

đoàn tại Hà Nội. 


