
8. Giá: 2.250.000 

HANOI – CATCAT – FANSIPAN – HANOI  HOẶC HANOI CATCAT – CHECK 

IN MOANA VIEW- HANOI  2 NGÀY – 1 ĐÊM (CODE A5GS8GAT1) 

Lựa chọn 1: HANOI – CATCAT – FANSIPAN – HANOI   

Tour du lịch sapa này được thiết kế dành cho những du khách muốn nghỉ 2 ngày - 1 đêm 

tại Sapa với mục đích: Tiết kiệm thời gian, tham quan các địa điểm du lịch nổi tiếng nhất 

ở Sapa, nghỉ đêm tại khách sạn tốt, tham quan đỉnh Fansipan- " Nóc nhà Đông Dương ”. 

đặc biệt bạn có thể tận hưởng những dịch vụ tuyệt với do ToptourTravel.vn cung cấp. 

Ngày 1: Đến Sapa - đi bộ đến các bản (B, L) 

6.30: Xe đón Quý khách lên xe khách giường nằm khởi hành đi Thị trấn Sa Pa. 

11.00: Nghỉ ngơi tại thành phố Lào Cai trước khi đến Sapa 

13.00: Đến thị trấn Sapa quý khách sẽ được ngắm nhìn người dân bản địa tộc H’Mong, 

Dao, Tày. với những bộ trang phục truyền thống rực rỡ sắc. 

- Trong lúc quý khách uống chào mừng hướng dẫn viên sẽ tóm tắt lịch trình 

- Thưởng thức bữa trưa với các món ăn địa phương  

14h30: Đi bộ một đoạn ngắn đến bản Cát Cát, nơi sinh sống của người dân tộc H’mong 

đen và nằm gần đáy của một thung lũng sâu dưới chân đỉnh Fansipan. Hướng dẫn viên 

cùng quý khách sẽ đi bộ xuống đáy thung lũng để đến thác nước nơi người Pháp đã xây 

dựng Nhà máy điện thủy lực; dừng chân chụp ảnh với cầu và thác, sau đó sẽ đi bộ lên dốc 

để xe đón để trở về Sapa vào buổi chiều. 

Leo núi khoảng 2,5 km và kéo dài trong 2 giờ 

16h30: Quý khách về đến Thị trấn Sa Pa. Ăn tối và nghỉ đêm tại khách sạn  

Ngày 2: Sapa - Đỉnh Fansipan - Hà Nội bằng xe buýt (B / L) – Moana checkin point - 

Hanoi  

8.00: Sau khi ăn sáng tại khách sạn, lái xe & hướng dẫn viên đưa quý khách đến ga cáp 

treo và dành 20 phút đi cáp treo để thưởng ngoạn phong cảnh ngoạn mục. 



9.00: Lên đến độ cao 2800 mét, quý khách thỏa sức ngắm cảnh và chụp ảnh, viếng thăm 

chùa trên núi và leo lên 600 bậc thang quý khách sẽ lên đến đỉnh Fansipan - Nóc nhà Đông 

Dương. (Dành khoảng 1,5 giờ để đi bộ đường dài và chụp ảnh). 

12.00 - 13.00: Quý khách nghỉ ngơi tại khách sạn, ăn trưa, tự do nghỉ ngơi. 

13h30: Quý khách tập trung tại khách sạn để chuẩn bị về Hà Nội. 

14h00: Lên xe trở về Hà Nội và nghỉ nghơi trên xe.  

20.30 - 21.00: Chào tạm biệt quý khách tại bến xe hoặc điểm đón. Kết thúc chuyến đi. Hẹn 

quý khách lần sau.  

Lựa chọn 2: HANOI CATCAT - CHECK IN MOANA VIEW- HÀ NỘI. 

Ngày 1: Hà Nội - Sapa bằng xe buýt với một chuyến đi bộ ngắn đến bản Cát Cát (Ăn: 

L, D) 

6.30: Đón khách từ bến xe, lên xe ngủ và khởi hành đi Sapa. 

11h45 - 13h00: Xe đưa đoàn đi trên con đường núi tiếp cận thị trấn Sapa. Trên đường đi 

bạn có thể ngắm nhìn cảnh đẹp, thung lũng với ruộng bậc thang. 

13.00: Thăm quan thị trấn Sapa với trang phục truyền thống rực rỡ sắc màu của dân tộc 

H’mong, Dao, Tày. 

- Trong khi nghỉ ngơi và uống nước hướng dẫn viên sẽ tóm tắt hành trình. 

-Sau khi ăn trưa với các món ăn địa phương, quý khách sẽ làm thủ tục nhận phòng. 

14h30: Đi bộ một đoạn ngắn đến Cổng bản Cát Cát, nơi sinh sống của người dân tộc 

H’mong đen nằm gần đáy của một thung lũng sâu dưới chân đỉnh Fansipan. Sau đó đoàn 

sẽ đi bộ xuống đáy thung lũng nơi có thác nước được xây dựng bởi người Pháp. Quý 

khách dừng chân nghỉ ngởi và thăm quan chụp ảnh, sau đó sẽ đi bộ trở lại lên đồi để quay 

lại thị trấn Sapa  

17.00: Về đến Thị trấn Sa Pa. Ăn tối và nghỉ đêm tại khách sạn, tự do khám phá sapa về 

đêm 

Ngày 2: Sapa - Điểm checkin Moana - Hà Nội bằng xe buýt (Ăn: B, L) 



7.00 - 7.45 sáng: Ăn sáng 

8.00 đi bộ đến Moana View, chỉ cách Nhà thờ 700m. Moana View là trạm checkin mới 

nhất dành riêng cho những bạn trẻ thích trải nghiệm cảm giác mới lạ. Tại đó, bạn sẽ 

checkin Cổng Bali, hồ Vô cực, tượng Cô gái Moana, Bàn tay vàng, xích đu cảm giác 

mạnh, cây cô đơn và đặc biệt là quán Café ngắm toàn cảnh đỉnh Fansipan với thung lũng 

Mường Hoa kỳ vĩ. Quý khách nên chuẩn quần áo đẹp, mũ..để có những bức ảnh đẹp nhất. 

12.00 - 13.30: Quý khách trả phòng và ăn trưa, tự do nghỉ ngơi. 

13h30 - 14h00: Lên xe về Hà Nội  

20.00 - 20:30: Chào tạm biệt quý khách tại bến xe hoặc điểm đón. Kết thúc chuyến đi. Hẹn 

quý khách lần sau. 

Chuyến đi bao gồm: 

Xe khách giường nằm từ Hà Nội - Sapa và khứ hồi (Không có hướng dẫn viên trên xe) 

Hướng dẫn viên chuyên nghiệp trong suốt chuyến đi tại Sa Pa 

Các bữa ăn như 2 bữa trưa, 1 bữa tối, 1 bữa sáng với các món ăn địa phương 

Tất cả vé vào cửa các địa điểm được chỉ định 

Khách sạn 3 sao tiêu chuẩn 2 – 3 người phòng  

Bảo hiểm trong thời gian sử dụng xe buýt 

Chuyến đi không bao gồm: 

Đồ uống, bảo hiểm du lịch, VAT, chi phí cá nhân 

Những người khác không được đề cập rõ ràng ở trên 

*PHỤ THU PHÒNG ĐƠN 300.000 vnd/đêm 

*PHỤ THU NGÀY LỄ/TẾT: Mức phụ thu thuộc theo chính sách nhà cung cấp. Vui lòng 

liên hệ trực tiếp 

Chính sách trẻ em: 

Trẻ em dưới 5 tuổi (cao dưới 1m): Miễn phí cho 2 người lớn, 1 trẻ ngủ chung giường / bến 

/ xe buýt với người lớn 



Trẻ em từ 5 - 8 tuổi: tính 75% giá người lớn, ngủ chung với người lớn 

Trẻ em từ 9 tuổi trở lên: tính như giá người lớn 

Ghi chú 

Người già không nên tham gia chuyến đi bộ dài (9 km) vì thử thách và nguy hiểm trong 

trường hợp trời mưa 

Người khuyết tật và trẻ em dưới 6 tuổi không nên tham gia tour này 

Homestay hoàn toàn khác với khách sạn do trang thiết bị cơ bản và đơn giản 

Chính sách phụ phí 

Phụ phí sẽ được áp dụng cho khách du lịch vào ngày lễ, tết theo quy định  

Điều cần mang theo 

Quần áo ấm, khăn, mũ, nón vì thời tiết ở Sapa khá khó lường. Trời thường lạnh vào các 

tháng 9, 10, 11, 12, 1, 2 và 3 

Do độ cao của Sapa nên đôi khi có sương mù vào các tháng 12, 1, 2 và 3. 

Giày leo núi, kính râm, kem chống nắng, thuốc chống côn trùng cũng cần thiết. Bạn nên 

mang theo tiền mặt bằng Việt Nam Đồng vì hệ thống ngân hàng ở Sapa đôi khi hoạt động 

không tốt. Đô la Mỹ, Euro, Đô la Úc được chấp nhận tại Sa Pa. 

Bạn nên mang theo thuốc mặc dù có một số cửa hàng hóa chất ở Sapa để phòng trường 

hợp bạn bị ốm 
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