
 

HÀ NỘI - HÀ GIANG - LŨNG CÚ- ĐÈO MÃ PHÌ LÈNG – 

SÔNG NHO QUẾ - SAPA - FANSIPAN 
TẶNG 20 KG HÀNH LÝ/ KHÁCH 

 

 Chinh phục cực Bắc Tổ Quốc  

 Cung đường Hà Giang “ con đường hạnh phúc” 

 Dạo thuyền Sông Nho Quế 

 Chinh phục đỉnh Fansipan “Nóc nhà Đông Dương” 

 Cao nguyên đá Đồng Văn, phố cổ Đồng Văn 

 Khám phá Sapa về đêm 

 

 
 THỜI GIAN: 5 NGÀY 4 ĐÊM 

 KHỞI HÀNH : THỨ 7 HÀNG TUẦN 

 TIÊU CHUẨN : 3 SAO 

 GIÁ TOUR : 6.999.000VND (Bao VMB Khứ Hồi) 

 Đặt tour trước 7 -10 ngày 

 
 

 
Ngày 1 TP. HỒ CHÍ MINH - HÀ NỘI - QUẢN BẠ ( Ăn trưa, tối ) 

Buổi sáng:  
HDV hỗ trợ quý khách làm thủ tục check in tại sân bay Tân Sơn Nhất bay đến Hà Nội. 

Đến sân bay Nội Bài, quý khách khởi hành đi Hà Giang  
Trên đường đi Quý khách có thể ngắm cảnh rừng núi rừng Đông Bắc vô cùng hùng vĩ và hoang sơ và dừng chân chụp 

những bức hình lưu niệm. 

Buổi trưa:  
Quý khách dùng cơm trưa tại Tuyên Quang  

Quý khách tiếp tục hành trình lên núi khám phá Huyện Quản Bạ với: Núi Đôi Cô Tiên - “tác phẩm nghệ thuật” của tạo 

hoá ban tặng cho vùng đất này. “Núi Đôi” nổi tiếng đã tạo cho thung lũng Quản Bạ một cảnh quan độc nhất vô nhị hết 

sức hấp dẫn 
Cổng Trời Quản Bạ: Cổng trời nằm trên đỉnh cao nhất của con đèo từ Hà Giang lên Quản Bạ. Đứng ở đây Quý khách 

được đứng giữa biển mây bồng bềnh, cảm giác như đang ở chốn bồng lai tiên cảnh, mọi lo âu mệt mỏi dường như tan 

biến. 

Buổi tối: 

Quý khách ăn tối tại nhà hàng, về nhận phòng nghỉ ngơi. Tự do khám phá Quản Bạ về đêm. 

 

NGÀY 2:  QUẢN BẠ - CAO NGUYÊN ĐÁ ĐỒNG VĂN - LŨNG CÚ – MÃ PÌ LÈNG – SÔNG NHO QUẾ ( Ăn 

sáng - trưa - tối ) 

Buổi sáng:  
Quý khách trả phòng. Ăn sáng tại nhà hàng. Sau đó đi tham quan: 

Cao Nguyên Đá Đồng Văn: Qua cổng trời, du khách chính thức đặt chân vào cao nguyên đá, nơi nhiều nhà khoa học 

trên thế giới cho rằng vẫn còn là ẩn số của thiên nhiên. Tại đây Quý khách có thể dừng chân tham quan Phố Cáo, Sủng 

Là, vào làng văn hóa Lũng Cẩm nơi lấy bối cảnh những thước phim nổi tiếng “Chuyện của Pao” - thời gian này đang 

nở rộ với những đồng hoa tam giác mạch, hoa cải vàng… 

Buổi trưa:  
Quý khách ăn trưa tại nhà hàng Cực Bắc – Lũng Cú. Sau đó tham quan: 

Cột Cờ Lũng Cú - Nơi địa đầu Tổ Quốc, hay còn được miêu tả là: “Nơi cúi mặt sát đất, ngẩng mặt đụng trời”. Quý 

khách thăm quan Cột cờ Tổ Quốc và chụp hình lưu niệm. 

Sau đó HDV và xe đưa quý khách đi Mèo Vạc. Trên đường Quý khách chiêm ngưỡng Đèo Mã Pì Lèng - Nơi được 

mệnh danh là ông vua của những con đèo tại Việt Nam. Mã Pì Lèng là điểm đến không thể thiếu khi tham quan công 

viên địa chất Đồng Văn, được công nhận là công viên địa chất toàn cầu vào ngày 3/10/2010. Trên địa bàn, dân cư chủ 

yếu là người Mông trắng với bản sắc văn hóa độc đáo, hầu như nguyên sơ. 



Quý khách tiếp tục hành trình với trải nghiệm đi thuyền trên sông Nho Quế, đoàn sẽ có những tấm hình check-in độc 

lạ với dòng sông Nho Quế và hẻm vực Tu Sản nơi đây - Tu Sản được xem là “đệ nhất hùng quan” với chiều cao vách 

đá lên tới 700–800m, chiều dài tới 1,7km, sâu 700–900m, là danh thắng kỳ vĩ độc nhất của vùng cao nguyên đá Đồng 

Văn. (chi phí tự túc) 

Quý khách nhận phòng nghỉ ngơi. 

Buổi tối:  
Ăn tối tại nhà hàng. Tự do tản bộ và thăm phố cổ Đồng Văn 

 

NGÀY 3:  ĐỒNG VĂN  - DINH THƯ VUA MÈO - HÀ GIANG - SA PA ( Ăn sáng - trưa - tối ) 

Buổi sáng:  
Quý khách ăn sáng 

Tham quan Dinh thự vua Mèo Vương Chí Sình với nhiều kiến trúc độc đáo và những câu chuyện ly kỳ về Gia Tộc 

Họ Vương của vùng núi rừng Hà Giang. Khởi hành về thành phố Hà Giang. 

Buổi trưa:  
Quý khách đến TP. Hà Giang ăn trưa  

Quý khách lên xe khởi hành đi Sapa 

Buổi tối:  
Quý khách đến Sa Pa nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi. Ăn tối, nghỉ ngơi. 

 

NGÀY 4: SA PA - HÀM  RỒNG - CÁT CÁT (  Ăn sáng, trưa) 

 

Buổi sáng:  
Ăn sáng tại khách sạn. 

Quý khách tham quan núi Hàm Rồng tham quan: 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.., ngắm nhìn toàn cảnh Sa Pa từ trên độ cao 1.600m và xem biểu diễn văn nghệ trên núi. Hoặc tự do mua vé cáp 

treo chinh phục Fansipan trên độ cao 3.143m - mệnh danh là Nóc Nhà Đông Dương (chi phí tự túc). 

Buổi trưa:  
Quý khách về khách sạn ăn trưa, nghỉ ngơi. 
Quý khách đi thăm Bản Cát Cát. Đây là bản lâu đời của người Mông còn lưu giữ nhiều nghề thủ công truyền thống 

như trồng bông, lanh và dệt vải chế tác đồ trang sức. 

Buổi tối:  
Quý khách tự túc dùng buổi ăn tối tại Sapa. 

Tự do tham dự phiên Chợ Tình của người Dao Đỏ - môṭ trong những nét văn hoá đặc sắc của các dân tôc̣ vùng cao phía 

bắc Viêṭ Nam 

 

NGÀY 5: SAPA- HÀ NỘI- CHÙA MỘT CỘT- CITY 36 PHỐ PHƯỜNG (Sáng, trưa) 
Buổi sáng:  
Quý khách dùng điểm tâm sáng tại khách sạn, xe đưa quý khách trở về Hà Nội, tạm biệt Thành phố trên mây.  

Quý khách đến với thành phố Việt Trì của tỉnh Phú Thọ, viếng đền Hùng- nơi gắn liền với lịch sử dựng nước và giữ 

nước thường chỉ biết đến qua sách vở. Nay, quý khách sẽ được đặt chân đến và thắp nén hương thành kính tri ân những 
người có công dựng nước, sẽ cảm thấy thanh thản vô cùng. Điểm đến này sẽ tạo cho chuyến đi của quý khách thêm ý 

nghĩa về vùng đât tổ, về cội nguồn dân tộc. 

Buổi trưa:  
Quý khách dùng buổi trưa tại Nhà Hàng và tiếp tục hành trình về với Thủ Đô - trái tim của Việt Nam   

Đến Hà Nội, đoàn tham quan chùa một cột, tiếp tục tới thăm quần thể cảnh đẹp ở phía Tây thành phố đó là chùa Trấn 

Quốc (ngôi chùa cổ nhất Việt Nam từ năm 541). Tham quan đền Ngọc Sơn (viên ngọc của Hồ Hoàn Kiếm), dạo bước 

Hồ Tây 

Đoàn tự do khám phá Hà Nội 36 phố phường, là một quần thể kiến trúc độc đáo, nào là con phố Hàng Gai nhộn nhịp, 

phố Hàng Hòm yên bình êm ả, là phố Hàng Mã đủ màu sắc hình hài, là Hàng Bạc, Hàng Buồm nghiêng mình trước dòng 

chảy của thời gian 
Tự do khám phá ẩm thực Hà Nội - ẩm thực Hà Nội không còn đơn thuần là cái để ăn nữa, mà đã được nâng lên thành 

văn hóa. Chẳng cần phải đi đâu xa, chỉ cần quanh quẩn ở các ngóc ngách phố cổ, là có thể tha hồ mà khám phá ẩm 

thực:  

Buổi tối:  
Xe đưa đoàn ra sân bay Nội Bài làm thủ tục về lại HCM  

Kết thúc chương trình, chia tay và hẹn gặp lại quý khách. 

 

GIÁ TOUR CHI TIẾT 



 

THỜI GIAN KHỞI HÀNH 

GIÁ TOUR NGƯỞI 

LỚN 

(TỪ 10 TUỔI TRỞ 

LÊN) 

TRẺ EM  

(TỪ 6-9 TUỔI) 

TRẺ EM  

(TỪ 2-> 5 TUỔI) 

TRẺ EM DƯỚI 

2 TUỔI 

Tháng 09: 17, 24 

Tháng 10: 8, 15, 22, 29 

Tháng 11: 5, 19 

Tháng 12: 10, 17 

6.999.000đ 5.750.000đ 2.000.000đ 500.000đ 

 

 

STT Chặng 1 
Ngày khởi 

hành 
SHCB  

Giờ 

bay 
Chặng 2 

Ngày khởi 

hành 
SHCB  Giờ bay 

1 SGN-HAN 17/09/2022 VJ130 06h25 HAN-SGN 21/09/2022 VJ173 19h15 

2 SGN-HAN 24/09/2022 VJ130 06h25 HAN-SGN 28/09/2022 VJ173 19h15 

3 SGN-HAN 08/10/2022 VJ130 06h25 HAN-SGN 12/10/2022 VJ173 19h15 

4 SGN-HAN 15/10/2022 VJ130 06h25 HAN-SGN 19/10/2022 VJ173 19h15 

5 SGN-HAN 22/10/2022 VJ130 06h25 HAN-SGN 26/10/2022 VJ173 19h15 

6 SGN-HAN 29/10/2022 VJ130 06h25 HAN-SGN 02/11/2022 VJ173 19h15 

7 SGN-HAN 05/11/2022 VJ122 06h25 HAN-SGN 09/11/2022 VJ145 19h15 

8 SGN-HAN 19/11/2022 VJ122 06h25 HAN-SGN 23/11/2022 VJ145 19h15 

9 SGN-HAN 10/12/2022 VJ122 06h25 HAN-SGN 14/12/2022 VJ145 19h15 

10 SGN-HAN 17/12/2022 VJ122 06h25 HAN-SGN 21/12/2022 VJ145 19h15 

 

GIÁ TOUR BAO GỒM 

Vận chuyển 

 Vé máy bay SGN - HAN – SGN. Bao gồm 7kg hành lý xách tay/khách và 20 

kg hành lý kí gởi. 

 Xe đời mới máy lạnh đón khách theo chương trình Xe tham quan (xe 16 chỗ, 29 

chỗ, 35 chỗ, 45 chỗ) tùy theo số lượng khách thực tế trên chuyến đi. 

Lưu trú 

Khách sạn 3 sao tại SaPa, 1-2 sao tại Đồng Văn và Hà Giang (do tính chất vùng cao). 

Phòng: 2-3 khách/phòng. 

Tại Đồng Văn : Tam Giác Mạch, Hoàng Ngọc … Hoặc tương đương 

Tại Hà Giang: Hương Thảo, Cao Nguyên………. 

Tại Sapa: Golden vila, Cosiana, Sapa Moon, Holiday Sapa….. 

 Phụ thu phòng đơn trọn tour: 1.300.000đ/khách (ngày thường), 1.800.000đ/khách 

(lễ tết)  

 Trường hợp trong đợt khởi hành có khách lẻ ghép, Hải Đăng sẽ ghép cho khách 

và không phải đóng phụ thu phòng đơn. 

Ăn uống 

Điểm tâm: 1 buổi buffet tại khách sạn (số lượng dưới 30 khách ăn sáng tô+ly) 

+3 buổi set menu 

Ăn chính: 8 buổi 

Vé tham quan 

 Vé tham quan khu du lịch Hàm Rồng 

 Lủng Cẩm, Cột Cờ Lũng Cú 

 Bản Cát cát- đền Ngọc Sơn 

Bảo hiểm 20.000.000 đ/Người/trường hợp 

Hướng dẫn viên 1 HDV nhiệt tình, vui vẻ phục vụ đoàn suốt tuyến 

Khách nước ngoài Phụ thu 300.000đ/khách 

Nước suối, khăn 

lạnh,nón 

Nước suối: 1 chai 500ml/ngày/khách 

Khăn lạnh: 1 cái/ngày/khách 

Nón du lịch : 1 nón/khách 

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM 

Chi phí  

 Phụ phí phòng đơn. 

 Giặt ủi, điện thoại,ăn uống ngoài chương trình ….. 

 Tiền típ 

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



 Cáp treo Fansipan  

 Đi thuyền trên Sông Nho Quế 

Thuế VAT Khách nào có nhu cầu xuất hóa đơn thì đóng thêm 10% giá tour 

QUY ĐỊNH VÉ TRẺ EM 

(Cung cấp đầy đủ ngày tháng năm sinh). 

Dưới 2 tuổi Trẻ em dưới 2 tuổi miễn phí giá land, phí vào tên kèm bố mẹ 500.000đ/trẻ  

Từ 2 - 5 tuổi 

100% vé máy bay. Hai người lớn chỉ được kèm một trẻ em. Từ trẻ thứ 2 ở độ tuổi từ 2 đến 

5 tuổi mua 100% vé máy bay và  50% giá tour. Tiêu chuẩn nửa vé bao gồm: Suất ăn, ghế 

ngồi và ngủ ghép chung với gia đình. 

Từ 6-9 tuổi 

100% vé máy bay và 75% giá tour. Hai người lớn chỉ được kèm một trẻ em (Suất ăn, ghế 

ngồi và ngủ ghép chung với gia đình). Từ trẻ thứ 2 ở độ tuổi từ 6 đến 10 tuổi mua vé  

người lớn. 

10 tuổi trở lên Vé người lớn 

ĐIỂM ĐÓN 

Tập trung tại sân bay Tân Sơn Nhất 

QUY ĐỊNH DỜI TOUR VÀ  HỦY TOUR 

 Sau khi xác nhận và thanh toán 100 % đăng ký. Vé Máy Bay được xuất ngay sau khi quý khách đóng 

tiền và có xác nhận sự chính xác về họ, tên (đúng từng ký tự ghi trong hộ chiếu hoặc CMND), ngày-

tháng-năm sinh … của hành khách theo yêu cầu của hãng vận chuyển. (vé không hoàn không đổi).  

 Ngay sau khi Quý khách đăng ký tour nếu hủy sẽ bị phạt tiền tour và vé máy bay như sau: 

 Hủy tour 15 ngày trước ngày khởi hành: phí hủy 10%  tiền tour, phí hủy vé máy bay theo qui định của 

hãng (Vietjet không hoàn không đổi). 

 Hủy tour 10 ngày trước ngày khởi hành: phí hủy 30%  tiền tour, phí hủy vé máy bay theo qui định của 

hãng (Vietjet không hoàn không đổi). 

 Hủy tour 05 ngày trước ngày khởi hành: phí hủy 50%  tiền tour, phí hủy vé máy bay theo qui định của 

hãng (Vietjet không hoàn không đổi). 

 Hủy tour 03 ngày trước ngày khởi hành: phí hủy 100%  tiền tour, phí hủy vé máy bay theo qui định của 

hãng (Vietjet không hoàn không đổi). 

 Tất cả trường hợp dời, hoãn, đổi tour sau 03 ngày sẽ không được chấp nhận. 

 Trong những trường hợp bất khả kháng như: khủng bố, bạo động, thiên tai, sự thay đổi lịch trình của 

hàng không, tàu hỏa, tàu thủy… công ty sẽ chủ động thay đổi lộ trình đi hoặc hủy tour vì sự thuận tiện 

và an toàn của Quý khách. Công ty sẽ hoàn lại một phần những chi phí chưa được sử dụng cho việc tổ 

chức dịch vụ và không bồi thường thêm bất kỳ khoản nào khác. Tuy nhiên, mỗi bên có trách nhiệm cố 

gắng tối đa, giúp đỡ bên bị thiệt hại nhằm giảm thiểu các tổn thất gây ra vì lý do bất khả kháng. 

 Đối với sự thay đổi lịch trình, giờ bay do lỗi của hãng hàng không, tàu hỏa, tàu thủy, công ty sẽ 

không chịu trách nhiệm bất kỳ phát sinh nào do lỗi trên như: phát sinh bữa ăn, nhà hàng, khách 

sạn, phương tiện vận chuyển, hướng dẫn viên … 
 Do tính chất là đoàn ghép khách lẻ, công ty sẽ có trách nhiệm nhận khách đăng ký cho đủ đoàn (trên 10 

người lớn) thì đoàn sẽ khởi hành đúng lịch trình. Nếu số lượng đoàn dưới 10 khách, công ty 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 toàn bộ số tiền đã đặt cọc tour. 

 


