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 SAPA - MOANA – FANSIPAN 3N2Đ 

KHÁM PHÁ MẢNH ĐẤT ĐỊA ĐẦU Y TÝ - LŨNG PÔ 
( ĂN LẨU ĐẶC SẢN CÁ TẦM) 

  
Nhận từ 2 khách 
 

Phương tiện: Ô tô 

 
Tới Fansipan bất kể mùa nào, ngồi trên cabin cáp treo rẽ ngàn trùng mây, giữa thênh 
thang đất trời và dãy núi Hoàng Liên Sơn, du khách đều có một cảm giác an nhiên. Đó 

là khởi đầu cho hành trình về miền đất Phật. Khi đặt những bước chân đầu tiên trênbậc 
đá xanh lấm tấm sương hay ánh lên màu vàng của nắng, ngước mắt lên cao, bạn sẽ 

cảm nhận được cõi thiền uy nghiêm mà bình yên, tấp nập mà thanh tịnh. 
 

NGÀY 01: SAPA – CÁT CÁT (ĂN TỐI) 

  
13h00: Xe và Hướng dẫn viên đón khách tại bến xe Sapa về nhà hàng ăn trưa sau đó nhận phòng khách 
sạn, nghỉ ngơi. 

Chiều: Hướng dẫn viên đón và đưa Quý khách đi thăm bản Cát Cát tìm hiểu đời sống sinh hoạt của người 

đồng bào dân tộc H'mông, thăm thác Tiên Sa cùng rất nhiều điểm chụp hình sống ảo khác trong khu du lịch. 

Thưởng thức show biểu diễn văn nghệ truyền thống (theo khung thời gian cố định tại nhà máy thủy điện cũ).  

18h00: Ăn tối. Buổi tối tự do vui chơi. Chụp hình với Nhà thờ Đá Sapa, tìm hiểu đêm chợ tình Sapa vào 

các tối thứ 7 hàng tuần hay đơn giản là thưởng thức những món ăn đặc sản nướng uống cùng rượu San 

Lùng nổi tiếng để sưởi ấm cái lạnh của Sapa. Nghỉ đêm tại Sapa. 
 

NGÀY 02: SAPA - FANSIPAN - MƯỜNG HUM - Y TÝ         (ĂN SÁNG) 
 
  
 
07h00: Quý khách ăn sáng tại khách sạn và nghỉ ngơi. Nhâm nhi ly cafe buổi sáng tại 
nhà hàng. 
08h00: Xe và hướng dẫn đưa Quý khách tới Ga cáp treo Fansipan để bắt đầu cuộc 
hành 
trình chinh phục Fansipan bằng hệ thống cáp treo 3 dây hiện đại nhất thế giới với 
cabin 
có sức chứa tới 30 du khách.  
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Từ ga trên, đi qua Cổng Trời Thanh Vân Đắc Lộ là đến được tới chốn mây ngàn. Bích 
Vân Thiền Tự nằm trên độ cao trên 2.000m đón du khách và Phật tử bốn phương 
bằng nét kiến trúc thuần Việt, giữa bảng lảng sương giăng; Rảo bước đi trong tiếng 
chuông vọng giữa mây ngàn gió núi, tới độ cao 3.000m, bạn thu vào tầm mắt Đại 
tượng Phật A Di Đà bằng đồng cao 21,5m, sừng sững uy nghiêm trong mây bay huyền 
ảo, hướng ánh nhìn từ bi xuống nhân gian. Trong thời khắc trầm mặc mà linh thiêng 
ấy, chắp tay 
nguyện cầu giữa tiết xuân đang tràn về ấm áp, giữa những chồi non của đỗ quyên, 
mâm xôi, đào mận… đang cựa mình, bật mầm mới, bạn sẽ thấy trong lòng những cánh 
hoa của tình thương yêu và hi vọng cũng đang bung nở; Từ Đại tượng Phật, con 
đường La Hán - nơi ngự tọa 18 bức tượng La Hán bằng đồng cao 2,5m từ bi, trầm mặc 
trong bảng lảng mây bay, sẽ dẫn bạn tới quần thể Kim Sơn Bảo Thắng Tự với vẻ đẹp 
cổ kính của những ngôi chùa gỗ Việt Nam từ thế kỷ 15-16, Quý khách cùng chiêm bái 
tượng Quan thế âm Bồ Tát, Miếu Sơn thần... Hòa quyện trong khung cảnh ấy là những 
cây đỗ quyên hàng trăm năm tuổi vươn mình trong giá rét, đang bật lên mầm nụ, chờ 
sang tháng 3, tháng 4 là bung nở những sắc trắng, vàng, đỏ, tím hồng… 
Cuối cùng là sau khi đã vượt qua 600 bậc đá xanh, Quý khách đã lên tới đỉnh Fansipan 
trên độ cao 3.143m, nóc nhà của Đông Dương. Từ đây, phóng tầm mắt ra bốn bề xung 
quanh, mỗi người sẽ có những cảm xúc đặc biệt và những điều mong ước chỉ muốn 
giữ cho riêng mình. 
Trưa: Trở lại thị trấn Sapa và ăn trưa tại nhà hàng. 
13h00: Quý khách lên xe đi Y Tý, mảnh đất vừa xa, vừa cao, vừa đẹp lại hùng vỹ. Trên 
đường Quý khách chụp hình với những cánh đồng ruộng bậc thang. Dừng chân chụp 
hình từ trên cao xuống một vùng thung lũng xinh đẹp với con suối khởi nguồn từ suối 
tình Mường Hum, cảm nhận vẻ đẹp của rừng già Y Tý. 
16h30: Tới Y Tý, Quý khách nhận phòng nhà nghỉ tắm rửa sau đó ăn tối tại nhà hàng. 
Buổi tối tự do nghỉ ngơi, thư giãn. Nghỉ đêm tại Y Tý. 
NGÀY 03: Y TÝ - LŨNG PÔ - HÀ NỘI (ĂN SÁNG  ) 

  
Buổi sáng sớm, nếu như may mắn có thể bắt gặp được biển biển mây thì hướng dẫn 
viên sẽ đưa Quý khách đến vị trí tốt nhất để săn mây buổi sáng sớm. Nếu may mắn 
Quý khách sẽ có thể bắt gặp những biển mây nằm lặng im như đang ngủ ở dưới 
những 
thung lũng mà người ta hay gọi là biển mây Y Tý. 
06h30: Quý khách ăn sáng sau đó đi thăm bản Choản Thèn cùng những nếp nhà hình 
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nấm với những bức tường trình bằng đất của người Hà Nhì.  
08h30: Trả phòng, thu dọn hành lý và lên xe đi Lũng Pô.  
09h30: Thăm Cột Cờ Lũng Pô và chụp hình với Ngã 3 sông Hồng, nơi con sông Hồng 
chảy vào đất Việt. 
11h30: Ăn trưa tại thành phố Lào Cai sau đó tự do mua sắm tại chợ cửa khẩu Cốc Lếu. 
15h00: Chia tay Quý khách tại khu vực chân cầu Cốc San (Lào Cai). Hẹn Gặp Lại Quý 
Khách 
( Lưu ý: quý khách có nhu cầu mua vé xe khứ hồi Hà Nội-Sapa có thể liên hệ công ty 
để được hỗ trợ. Chi Phí Quý khách tự chi trả) 
Đơn giá cho 01 khách: 2.630. 000 vnd ( Áp dụng cho khách lẻ ghép đoàn) 

 
TOUR BAO GỒM 

 
TOUR KHÔNG BAO GỒM 

 
 
➢ Xe oto đưa đón đoàn theo chương 

trình tham quan tại Sapa 
➢ Lưu trú tại khách sạn tiêu chuẩn 2* 

tại sapa, nhà nghỉ hoặc homestay tại 
Y Tý 

➢ Ăn uống: Ăn 1 bữa chính ( tối ngày 1 
với lẩu cá tầm), 2 bữa sáng 

➢ Vé tham quan các điểm có trong 
chương trình 

➢ Hướng dẫn viên chuyên nghiệp, 
nhiệt tình 

➢ Nước uống1 khách/ chai/ ngày 

➢ Vé máy bay khứ hồi 
➢ Phụ thu khởi hành lễ tết 800.000 

vnd/ khách 
➢ Hóa đơn thuế GTGT (nếu lấy hóa 

đơn cần báo trước và phải trả thêm 
tiền thuế VAT theo quy định) 

➢ Vé cáp treo Fansipan khứ hồi. Quý 
khách có thể đăng ký trước khi mua 
tour hoặc có thể thanh toán trực tiếp 
tiền vé cáp treo cho hướng dẫn viên 
tại Sapa theo đúng đơn giá bán lẻ 
thực tế mà không có thêm phát sinh 
gì khác. 

➢ Vé tàu điện Mường Hoa và vé tàu 
hỏa leo núi. Đây là những vé Quý 
khách có thể mua thêm để trải 
nghiệm, việc có hay không có hai 
loại vé này không ảnh hưởng gì đến 
lịch trình tour. 

➢ Đồ uống trong các bữa ăn, trong 
khách sạn và các chi phí cá nhân 
khác 

➢ Chênh lệch tiền vé thắng cảnh (nếu 
có) tại thời điểm Quý khách đi tour 
so với thời điểm đặt tour. Điều này 
rất mong Quý khách hiểu, thông cảm 
và thực hiện theo quy định. 

➢ Tiền típ cho lái xe và hướng dẫn 
viên: 
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➢ Chi phí cá nhân: giặt là, đồ uống 
trong bữa ăn, tham quan ngoài 
chương trình, mua sắm... 

➢ Vé Fanxipan 750.000/người 
➢ Tiền TIP cho HDV 
➢ Thuế VAT 
➢ Các chi phí không có trong mục Bao 

Gồm 
➢ Phụ thu phòng đơn: 300.000 vnd/ 

khách (áp dụng với trường hợp 
khách đăng ký đi một mình mà 
không thể ghép ngủ ghép cùng 
người khác) hoặc do yêu cầu được 
ngủ riêng từ phía khách hàng 

 
CHÍNH SÁCH TRẺ EM: 
➢ Trẻ em từ 1-4 tuổi miễn phí (bố mẹ tự lo mọi chi phí cho trẻ, không chiếm chỗ 

trên xe). 02 
người lớn chỉ được kèm theo 01 trẻ miễn phí, từ trẻ thứ 2 tính 75% giá tour (tiêu chuẩn 
như trẻ em tính phí) 
➢ Trẻ em từ 5-9 tuổi tính 75% giá tour (ăn suất riêng, chỗ ngồi trên xe riêng nhưng  

ngủ chung giường với bố mẹ). 02 trẻ em tính phí cũng không có tiêu chuẩn 
giường ngủ riêng 

➢ Trẻ em từ 10 tuổi trở lên tính như người lớn 
 

Lưu ý: 

1.Nên đi dày dép thấp để tiện di chuyển 

2. Do tính chất là đoàn ghép khách lẻ, Á Thái Travel sẽ có trách nhiệm nhận khách cho đủ đoàn (10 khách 

người lớn trở lên) thì đoàn sẽ khởi hành đúng lịch trình. Nếu số lượng đoàn dưới 10 khách, công ty sẽ có 

trách nhiệm thông báo cho khách trước ngày khởi hành 5 ngày và sẽ thỏa thuận lại ngày khởi hành mới 

 
Chú ý chung: 

*/  Phụ thu phòng đơn: 300.000 vnd/ khách (áp dụng với trường hợp khách đăng ký đi một mình mà 
không thể ghép ngủ ghép cùng người khác) hoặc do yêu cầu được ngủ riêng từ phía khách hàng. 

*/ Khách hàng Chọn dịch vụ khách sạn tại Sapa 3*+400.000 vnd/ khách ( khách sạn The view hoặc tương 
đương), 4*+800.000 vnd/ khách ( Pitachio, Charm…), 5*+900.000/ khách ( KK hotel). 

*/ Chênh lệch giá vé thắng cảnh (có thể có) của những điểm du lịch tăng lên sau thời điểm đặt tour. 

Điều này do thực tế phát sinh khách quan. Mong Quý khách thông cảm! 

*/ Quý khách đi tour (đặc biệt là các tour liên quan đến tàu thủy, tàu hỏa, máy bay… hoặc các tour đi 
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đến các vùng biên giới) phải mang theo giấy tờ tùy thân hợp pháp (CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu). 

Trẻ dưới 14 tuổi tối thiểu phải mang theo giấy khai sinh. Trẻ em từ 14 tuổi trở lên bắt buộc phải có 

Thẻ căn cước hoặc hộ chiếu. 

*/ Nên mang theo thuốc đau bụng do tiêu chảy, thuốc cảm sốt thông thường 

*/ Quý khách là người ăn chay vui lòng mang thêm đồ ăn chay theo để đảm bảo khẩu vị của mình 

*/  Bất cứ dịch vụ nào trong tour nếu Quý khách không sử dụng cũng không được hoàn lại nếu không 

thông báo từ lúc đăng ký tour. 

*/ Hướng dẫn viên có quyền sắp xếp lại thứ tự các điểm thăm quan cho phù hợp điều kiện từng ngày 

khởi hành cụ thể nhưng vẫn đảm bảo tất cả các điểm thăm quan trong chương trình. 

*/  Là tour miền núi, thường đi xe nhỏ nên đề nghị Quý khách không mang hành lý cồng kềnh, quá khổ 

và không mang nhiều hành lý. Nên mang balo thay vì mang những vali cứng. 

*/ Có những option ngủ tại homestay để tăng tính trải nghiệm với tour miền núi. Quý khách có thể cân 

nhắc mang thêm những vật dụng cá nhân để dùng khi ở Homestay (nếu thấy cần thiết). 

 (*) Lưu ý chung về dịch vụ khách sạn địa phương: Với các tuyến miền núi, chúng tôi quy ước phân hạng 

khách sạn như sau. Sự phân hạng chỉ mang tính chất tương đối để phân loại dịch vụ. 

-  Homestay: được hiểu là nhà dân mà thông thường là nhà sàn, có nơi sẽ ngủ tập thể, có nơi sẽ bố trí 

ngăn thành các không gian riêng. Nhưng đặc điểm chung là nghỉ cộng đồng và nhà vệ sinh chung. 

- Khách sạn 1 sao: được hiểu là các khách sạn mini và nhà nghỉ 
- Khách sạn 2 sao: là những khách sạn có quy mô trung bình, xếp hạng 2 sao địa phương 
- -  Khách sạn 3 sao: là những khách sạn đẹp của khu vực hoặc được gắn sao theo quy định 
-  Khách sạn 4 sao: là những khách sạn đẹp và nổi bật trong khu vực 

-  Khách sạn 5 sao: là những khách sạn phải được cấp biển xếp hạng tiêu chuẩn 

(*) Trách nhiệm của khách hàng: 

-  Khách hàng tự chịu trách nhiệm về sức khỏe và các bệnh mãn tính (tim mạch, huyết áp, tiểu đường, 

xương khớp…), bệnh bẩm sinh, bệnh tiềm ẩn, bệnh HIV AIDS, bệnh rối loạn tinh thần và thần kinh, 

phụ nữ đang mang thai... là những bệnh không nằm trong phạm vi được bảo hiểm. Khi cần thiết Quý 

khách phải viết cam kết về bệnh tật của bản thân khi tham gia tour. Bên tổ chức tour không chịu trách 

nhiệm đối với những trường hợp Quý khách không khai báo bệnh, khai báo không trung thực cũng 

như các trường hợp nằm ngoài phạm vi bảo hiểm du lịch trong tour. 

- Khách hàng phải tự bảo quản tài sản riêng của mình trong mọi trường hợp và ở tất cả các nơi trong 
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suốt chuyến đi. Bên tổ chức tour không chịu trách nhiệm về những mất mát về tiền bạc, tư trang quý, 

vé máy bay, và tài sản riêng của khách hàng trong chuyến đi. 

-thời hạn sử dụng voucher: 30/3/2023 
- Địa điểm sử dụng voucher: Công ty TNHH Du Lịch và Thương Mại Á Thái 

 VP Hà Nội: số 11 ngõ 23 Đỗ Quang 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 


