
NGÀY 01:SÀI GÒNVINHTHANH HÓAKDL TRÀNG ANNINH BÌNH       (Ăn Sáng,trưa)

Sáng: HDV Du lịch Công Đoàn Điện Lực Việt Nam – EVNTOUR đón Qúy
khách  tại  Sân Bay Tân Sơn Nhất làm thủ tục đáp chuyến bay đi
Vinh chuyến Vietjest 06h00

08h00: Đến Vinh Xe và HDV đưa Qúy khách ăn sáng sau đó  thăm làng
Trù quê nội Bác Hồ nơi sinh ra Hồ Chí Minh. Tiếp tục khởi hành đi
Ninh Bình, trên đường đi quý khách ghé chụp hình tại  bia tưởng
niệm kênh nhà Lê, ghé tham quan đền Cuông. 

Trưa: Đến  Thanh Hóa qúy khách dùng cơm trưa tại nhà hàng, tiếp tục
hành trình đi Ninh Bình. Qúy khách tham quan KDL Tràng An lên
thuyền xuôi dòng Sào khê uốn lượn giữa cánh đồng lúa thăm khu
du lịch Tràng An nơi những dải đá vôi, thung lũng và những sông
ngòi đan xen tạo nên một không gian huyền ảo, kỳ bí, quý khách đi
đò  thăm Hang sáng, Hang tối,  Hang nấu rượu…và tìm hiểu văn
hóa lịch sự nơi đây, điều đặc biệt du khách sẽ được nếm trải cảm
giác hồi hộp khi thuyền tiến vào lòng hang sâu thẳm, chiêm ngưỡng hình thù kỳ lạ của những
nhũ đá trong hang và hòa mình vào khung cảnh thiên nhiên nơi đây.

Chiều: Về KS nhận phòng, nghỉ ngơi tự do
Tối: Quý khách tự do dùng bữa tối, thưởng thức thịt dê núi, cơm cháy, gà đồi..

NGÀY 02 : NINH BÌNH HẠLONG PHƯƠNG BẮC                                                  (Ăn Sáng,trưa)

Sáng: Làm thủ tục trá phòng, dùng điểm tâm sáng, khởi hành đi Hạ
Long. Đến Hạ Long nhận phòng khách sạn,nghỉ ngơi dùng cơm
trưa.

Chiều: Đoàn tham quan Vịnh Hạ Long:  Động Thiên Cung, hang Đầu
Gỗ, hòn Chó Đá, hòn Lư Hương, hòn Gà Chọi…

Thời Gian: 09 Ngày 08 Đêm
Phương Tiện: Đi Về Bằng Xe Du Lịch Đời MớiMáy Bay

Khởi hành hàng tháng từ TP.HCM



Tối: Quý khách dùng cơm tối tại nhà hàng, tự do khám phá Hạ Long về đêm.
Ngày 03: HẠ LONG YÊN TỬ VIỆT TRÌ (Ăn Sáng/ Trưa)

Sáng: Trả phòng khách sạn, dùng điểm tâm sáng, khởi hành đi Việt Trì,
trên đường đi dừng chân Viếng Chùa Yên Tử với hê ê thống Chùa
tháp – cái nôi của phái Trúc Lâm Viê êt Nam. 

Trưa: Đoàn dùng cơm trư tại nhà hàng
Chiều: Đến Việt Trì.  Quý khách tham quan bảo tàng Hùng Vương tìm

hiểu công cuộc dựng nước và giữ nước của các Vua Hung, thăm
Đền Hạ nơi  thờ mẹ Âu Cơ, Đền Trung – hay còn gọi  là  Hùng
Vương Tổ Miếu, đền Thượng – Nơi tế lễ của các Vua Hùng xưa,
Lăng Vua Hùng Vương thứ 6, Đền Giếng – nơi thờ Tiên Dung và
Ngọc Hoa công chúa.Nhâên phòng tại Khách sạn, dùng cơm chiều.

Tối: Tự do nghỉ ngơi khám phá Việt Trì về đêm

Ngày 04 :  VIỆT TRÌ  LÀO CAI  SAPA                                                                (Ăn Sáng,trưa)

Sáng: Trả phòng khách sạn, dùng điểm tâm sáng. Khởi hành đi Sapa, dùng cơm
trưa tại Lào Cai. Tiếp tục đi Sapa.

Chiều: Đến Sapa nhận phòng, dùng cơm tối tại nhà hàng
Tối: Tham gia chợ tình Sapa (nếu vào tối thứ 7). Thưởng thức các món đă êc sản

Sapa: thắng cố, lợn căêp nách, cá hồi. Nghỉ đêm tại Sapa.

NGÀY 05  : SAPA SƯƠNG MÙ      CÁC ĐIỂM THAM QUAN                               (Ăn Sáng,trưa)

Sáng: Quý khách dùng điểm tâm sáng, xe đưa đoàn đi tham quan núi
Hàm Rồng với vường lan, cổng trời, sân mây. Khởi hành tham
quan thác bạc và về lại Lào Cai

Trưa: Quý khách dùng cơm trưa tại Sapa. Sau đó khởi hành tham quan
bản Cát Cát – Sin Chải,  tìm hiểu cuộc sống văn hóa của người
H’Mông.

Chiều: Quý khách về lại khách sạn nghỉ ngơi
Tối: Dùng cơm tối tại nhà hàng.

NGÀY 06: SAPA   LAI CHÂU  ĐIỆN BIÊN                                  (Ăn Sáng,trưa)

Sáng: Qúy khách dùng điểm tâm sáng, trả phòng khách sạn. Khởi hành
đi Điện Biên, tai đây Qúy khách được tận mắt khám phá núi non
hùng vỹ Tây Bắc, dừng chân ăn trưa tại Lai Châu

Chiều: Tiếp tục đi Điện Biên.
Tối: Tới Điện Biên, qúy đoàn nhận phòng khách sạn, tự do nghỉ ngơi.

NGÀY   07  :  ĐIỆN  BIÊN   SƠN  LA   MAI  CHÂU
 (Ăn Sáng,trưa)



Sáng: Quý khách dùng điểm tâm sáng và tham quan cụm di tích Điện
Biên Phủ gồm: đồi A1, bảo tàng Điện Biên Phủ, hầm tướng Đờ
Cát. Ngắm cảnh cầu mường thanh – sông nậm rốn.
Chia tay Điện Biên Phủ về lại Sơn La. 
Khởi hành đi Sơn La, trên đường đi Quý khách tiếp tục qua các
con đèo nổi tiếng của Tây Bắc như : Pha Đin,

Chiềng đông, Chiềng pấc. Tới thị trẩn Mộc Châu Quý khách dừng chân
nghỉ ngơi tự do thưởng thức sữa bò Mộc Châu. Tiếp tục hành trình quý
khách ngắm các loài hoa theo mùa trên bình nguyên mộc châu như: hoa
cải từ tháng 11 đến tháng 12, hoa đào pháp tết dương lịch, hoa đào rừng
dịp tháng 2 đến tháng 3, hoa ban loài hoa biểu trưng cho sắc đẹp Tây
Bắc.

Trưa: Quý khách dùng cơm trưa tại Sơn La. 
Chiều: Đến Mai Châu, quý khách nhận nhà Sàn. Sinh hoạt tự do trong bản làng.
Tối: Quý khách dùng cơm tối với các món đặc sản bản làng như gà đồi – cá suối, rượu mai hạ và

cùng giao lưu với các cô gái thái qua các điệu múa xòe, nhảy sạp…vv. tự do nghỉ đêm tập thể
trên nhà sàn.

NGÀY 08: MAI CHÂU   HÒA BÌNH   CHÙA HƯƠNG   HÀ NỘI     (Ăn Sáng,trưa)

Sáng: Quý khách dùng bữa sáng với món xôi - “Mai Châu mùa em thơm nếp xôi”. Khởi hành về Hòa
Bình, ghé tham quan nhà máy thủy điện Hòa Bình – nhà máy
Thủy điện lớn thứ hai ở Việt Nam. Qúy khách ngồi thuyền trên
Suối Yến tham quan danh lam Chùa Hương Tích – Nam Thiên
đệ nhất động. Ăn trưa tại Chùa Hương

Chiều: Khởi hành về Thủ Đô Hà Nội 
Tối: Tự do sinh hoạt khám phá Hà Nội 36 Phố Phường. 

NGÀY 09: HÀ NỘIVIẾNG LĂNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH  SÀI

GÒN (Ăn Sáng,trưa)

Sáng: Ăn sáng, khởi hành khởi hành tham quan đền Ngọc Sơn – cầu Thê Húc, Hồ gươm, Hồ tây,
chùa Trấn Quốc. Tiếp tục Quý khách tham quan Quảng Trường Ba Đình, xem phim tư liệu về
những ngày cuối đời của Bác, vào lăng viếng Bác, tham quan Phủ Chủ Tịch, nhà sàn, ao cá.

Trưa: Quý khách dùng cơm trưa. Làm thủ tục trá phòng khách sạn . 
Chiều: Qúy khách khới hành tham quan khu di tích Thành Cổ Loa- nơi thờ Thục Phán An Dương

Vương.
Tối:  Xe và HDV – EVNTOUR đón Quý khách ra sân bay Nội Bài đáp chuyển bay đi Tp.HCM
23h00: Quý khách về đến Tp.HCM  ,Công ty Du lịch Công Đoàn Điện Lực VIệt Nam-EVNTOUR

chia tay chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại, cảm ơn Qúy Khách.

TIỄU CHUẨN GIÁ TOUR TRỌN GÓI GHÉP ĐOÀN PHỤ THU PHÒNG ĐƠN



KS: 2*-3* 7.590.000VNĐ 1.950.000VNĐ

GIÁ TOUR BAO GỒM
Xe du lịch đời mới máy lạnh đưa đón theo chương trình tour.
Vé máy bay VietJet hoặc Jestar Khử hồi Sài Gòn Vinh,  Hà Nội –Sài Gòn (07kg hành lý xách tay)
Khách sạn: Tiêu chuẩn 2 ,3 sao, phòng 02 – 04 khách/phòng. Trung tâm TP đầy đủ tiện nghi.

Hạ Long: Khách sạn Hoàng Hà, Việt Hải, Hiệp Dũng, Vườn Đào, Tiên long…
Việt Trì: Khách sạn Hoàng Long, Bãi Bằng, Phúc Hưng…
Sapa: Khách sạn Lake side, Starlight Sapa, Sapa hotel, Nguyên Lộc…
Điện Biên: Khách sạn Mường Thanh, Công Đoàn, ĐBP-Hà Nội …
Mai Châu : Nhà Sàn mang nét đặc trưng Du Lịch vùng núi Miền Bắc
Hà Nội: Khách sạn Hồng Hà, Splendid Star Classic…

Ăn uống theo chương trình, thực đơn được đổi món thường xuyên theo ẩm thực địa phương.
09 buổi điểm tâm (phần ăn sáng + phần nước) + 09 buổi ăn trưa suốt hành trình.
Hướng dẫn viên chuyên nghiệp tận tình phục vụ cho đoàn suốt hành trình.
Quà tặng: Khăn lạnh + nón EVN TOUR  .
Khăn lạnh, nước suối (01 khăn, 01 chai/ngày).Quà trò chơi trên xe.
Bảo hiểm với tiêu chuẩn số cho trường hợp tối đa là 20 triệu đồng/1khách/1vụ.

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM
Giặt ủi, điện thoại, ăn uống và chi phí ngoài chương trình.
VAT 10% 
Hành lý kỷ gửi  lên Máy Bay .
Vé tham quan các điểm theo lộ trình .
09 buổi ăn tối suốt hành trình.
Yêu cầu mua ghế cho trẻ em dưới 5 tuổi vé phụ thu: 900.000 VNĐ/bé.
Phụ thu phòng đơn : 1,950,000đ/khách
Phụ thu lễ,tết : 750,000đ/khách
Phụ thu hè tháng 5,6,7/2019 : 450.000đ/khách

GIÁ TOUR TRÉ EM   
Trẻ em từ 11 tuổi trở lên mua 01 vé.
Trẻ em từ 05 -> dưới 11 tuổi: 50% giá vé. (Tiêu chuẩn: được 01 suất ăn + 01 ghế ngồi và ngủ 
ghép chung phòng với gia đình).
Trẻ em từ dưới 05 tuổi : Không tính 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 50% giá vé.
Trẻ em từ 02 tuổi đến 11 tuổi mua 100% vé máy bay (2,790,000vnđ.Không bao gồm ngày tết) 
theo quy định hãng hàng không.

LƯU Ý

Lịch trình thăm quan có thể thay đổi linh hoạt theo thực tế nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ các điểm
theo chương trình.



Do tính chất là đoàn ghép khách lẻ, du lịch EVNTOUR sẽ có trách nhiệm nhận khách cho đủ đoàn
(15 khách người lớn trở lên) thì đoàn sẽ khởi hành đúng lịch trình. Nếu số lượng đoàn dưới 15 
khách, cty sẽ có trách nhiệm thông báo cho khách trước ngày khởi hành 5 ngày và sẽ thỏa thuận 
lại ngày khởi hành mới, hoặc hoàn trả lại toàn bộ số tiền khách đã đăng ký trước đó.

LKH NĂM 2020
Tháng 05: 22, 29
Tháng 06: 11, 25
Tháng 07: 01, 19, 29
Tháng 08: 05, 19,26
Tháng 09: 10, 23,25
Tháng 07: 15, 29
Tháng 11: 22, 29
Tháng 12: 22,24


	Sáng: Quý khách dùng bữa sáng với món xôi - “Mai Châu mùa em thơm nếp xôi”. Khởi hành về Hòa Bình, ghé tham quan nhà máy thủy điện Hòa Bình – nhà máy Thủy điện lớn thứ hai ở Việt Nam. Qúy khách ngồi thuyền trên Suối Yến tham quan danh lam Chùa Hương Tích – Nam Thiên đệ nhất động. Ăn trưa tại Chùa Hương
	Chiều: Khởi hành về Thủ Đô Hà Nội
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