
 

 

HÀ NỘI – SAPA – ĐỈNH FANXIPANG 

 

 

 

06h00:  Quý khách tập trung tại Cổng D4 (Ga đi trong nước) Sân bay Tân Sơn Nhất. Hướng 

dẫn viên Nắng Sài Gòn Travel đón khách làm thủ tục khởi hành đi Hà Nội chuyến 

bay lúc ……. 

10h00: Đến Hà Nội, xe đón đoàn dùng cơm trưa tại nhà hàng, nghỉ ngơi. Đoàn khởi hành đi 

Sapa. 

17h00:  Đoàn đến Sapa, xe đưa quý khách về khách sạn nhận phòng, nghỉ ngơi. 

18h00: Đoàn dùng cơm tối tại nhà hàng.Quý khách tự do khám phá phố cổ về đêm, ngủ đêm 

ở Sapa 

06h00:  Quý khách dùng điểm tâm sáng.  

 Đoàn khởi hành chinh phục đỉnh Fansipan bằng hệ thống cáp treo hiện đại nhất thế 

giới hiện nay. Tới đỉnh Fansipan tận hưởng cảm giác đứng trên mây, ngắm nhìn thị 

trấn Sapa, sau đó tiếp tục leo 639 bậc để tận mắt chạm tay vào cột mốc 3.143m nơi 

được coi là “nóc nhà Đông Dương”. 

11h00:  Đoàn dùng cơm trưa tại nhà hàng, nghỉ ngơi. 

KÍNH GỬI QUÝ ANH CHỊ 
• LÊN ĐỈNH FANSIPAN 

• VIẾNG LĂNG BÁC 

• TÌM HIỂU BẢN CÁT CÁT 

• TRƯỜNG ĐH ĐẦU TIÊN CỦA VIỆT NAM 

• TÌM VỀ SAPA SƯƠNG MÙ 

NGƯỜI GỬI MỘNG THẮM 

HÀNH TRÌNH TÂY BẮC 

THỜI GIAN 4 NGÀY 3 ĐÊM 

PHƯƠNG  TIỆN XE DU LỊCH, MÁY BAY 

NGÀY 01: TP. HCM – HÀ NÔỊ – SAPA 
Sáng Trưa Tối 

 ✓  ✓  

NGÀY 02: THAM QUAN SAPA- CHINH PHỤC ĐỈNH FANSIPAN 
Sáng Trưa Tối 

✓  ✓  ✓  



 

 

  Đoàn khởi hành tham quan: khu du lịch núi Hàm Rồng với: vườn lê, vườn táo mèo, 

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

Sapa từ trên cao.  

  Xem biểu diễn ca múa nhạc đặc sắc của vùng núi Tây Bắc do các chàng trai cô gái 

người dân tộc thiểu số biểu diễn.  

  Khởi hành tham quan bản Cát Cát, địa bàn cư trú của người H'Mông, ngắm cảnh 

hùng vĩ của núi rừng Tây Bắc, tham quan thác thuỷ điện do Pháp xây dựng. 

18h00: Quý khách dùng cơm tối thưởng thức: thắng cố, lẩu cá tầm, cá hồi của Sapa.  

06h00:  Quý khách dùng điểm tâm sáng. Làm thủ tục trả phòng. 

  Đoàn khởi hành về Hà Nội, trên đường về, đoàn ghé tham quan cột mốc 102 (cửa 

khẩu Hà Khẩu), chợ Cốc Lếu. 

12h00:  Đoàn dùng cơm trưa tại nhà hàng, nghỉ ngơi. Xe đưa quý khách về khách sạn nhận 

phòng, nghỉ ngơi. 

15h30:  Đoàn tham quan Phủ Tây Hồ, Chùa Trấn Quốc, Văn Miếu Quốc Tử Giám Đây là 

khu di tích lịch sử nổi tiếng và nhất định phải tham quan Hà Nội, đến đây bạn mới cảm 

nhận được vẻ đẹp từ thời cổ xưa qua từng triều đại phong kiến Việt Nam. Dù đã bị tàn 

phá nhiều, nhưng Văn Miếu Quốc Tử Giám vẫn giữ lại được những vẻ đẹp tinh tuý 

nhất. Đến đây, du khách còn được tham quan những cửa hàng đồ lưu niệm vô cùng 

đẹp đẽ, bên cạnh đó, các sinh viên, học sinh cũng lựa chọn Văn Miếu là điểm đến 

hàng đầu để chụp kỉ yếu kết thúc đời học sinh, sinh viên của mình, Viếng Đền Ngọc 

Sơn là một trong những thắng cảnh nên thơ và thanh tịnh nhất Hà Nội. Ngôi đền này 

nổi tiếng với vẻ đẹp thơ mộng, là đề tài của vô số tác phẩm nhiếp ảnh và kiến trúc nội 

thất đầy những cổ vật quý giá.  và dạo Hồ Gươm.  

18h00:  Đoàn dùng cơm tối tại nhà hàng. Quý khách tự do khám phá Hà Nội 36 phố phường. 

07h00: Quý khách dùng điểm tâm sáng tại nhà hàng. Xe đưa đoàn tham quan: Lăng Bác, 

Quảng Trường Ba Đình, Phủ Chủ Tịch, Nhà sàn Bác Hồ, chùa Một Cột, bảo tàng 

Hồ Chí Minh. Lưu ý: Lịch trình có sự thay đổi nếu như ngày tham quan Lăng Bác 

NGÀY 03:  SAPA – HÀ NỘI – VĂN MIẾU QUỐC TỬ GIÁM 
Sáng Trưa Tối 

✓  ✓   

NGÀY 04:  HÀ NỘI –  LĂNG BÁC- CHỢ ĐỒNG XUÂN - TP. HCM 
Sáng Trưa Tối 

✓  ✓  ✓  



 

 

vào thứ 2 và thứ 6 (không mở cửa). Nếu không vào Lăng được thì đoàn tham quan 

chụp hình lưu niệm bên ngoài . 

10h40: Làm thủ tục trả phòng. Xe đưa đoàn dùng cơm trưa tại nhà hàng.  

12h00: Tham quan Chợ Đồng Xuân, quý khách có thể mua sắm các đặc sản Hà Nội làm quà 

cho người thân và gia đình: Bánh Cốm, Omai, Chè, bột sắn,… 

12h20: Xe đưa quý khách ra sân bay Nội Bài làm thủ tục về lại TP. Hồ Chí Minh. Chuyến 

bay cất cánh lúc .   

16h25: Đến sân bay Tân Sơn Nhất, kết thúc chuyến tham quan chia tay, chúc sức khoẻ và 

hẹn ngày gặp lại. 

Kết thúc chương trình tham quan 

BẢNG BÁO GIÁ TOUR !!! 
 

CHƯƠNG TRÌNH THỜI GIAN LƯU TRÚ 
GIÁ TRỌN 

GÓI  

HÀ NỘI- 

SAPA  
4N3Đ 3 SAO  

Từ 25 khách: 4.850.000vnđ/k 

Từ 35 khách: 4.700.000vnđ/k 

GIÁ TOUR CHƯA BAO GỒM VÉ MÁY BAY 

Vé máy bay khứ hồi Sài Gòn <=> Hà Nội Từ 3.000.000đ - 3.800.000 VNĐ/Khách  

 

TIÊU CHUẨN PHỤC VỤ 

VẬN 

CHUYỂN 

Xe du lịch 29, 45 chỗ  tham quan đời mới, băng đôi, ghế bật, máy lạnh.  Đạt tiêu 

chuẩn du lịch. Bố trí xe phù hợp với số lượng khách đăng ký. 

ĂN UỐNG 

Ăn sáng: 01 buổi 01 tô + 01 ly. Buffet tại khách sạn. 

Ăn chính: Cơm phần từ 5 - 7 món ngon, hợp vệ sinh. 

Thực đơn 120.000 – 150.000 đồng/khách 

LƯU TRÚ 
Tại Sapa KS 3 SAO : MƯỜNG THANH,... 

Tại Hà Nội KS 3 SAO: HỒNG HÀ,... 



 

 

Phòng đầy đủ tiện nghi, 02-04 khách/phòng: trang bị máy lạnh, máy nước nóng, 

tivi, hệ thống đèn chiếu sáng ,… 

HƯỚNG DẪN 

VIÊN 

Đoàn có hướng dẫn viên thuyết minh và phục vụ ăn, nghỉ, tham quan cho Quý khách. Hoạt 

náo viên tổ chức các trò chơi vận động tập thể, sinh hoạt, ca hát.  

BẢO HIỂM 
Khách được bảo hiểm du lịch Bảo Minh trọn gói, mức bồi thường tối đa 

20.000.000đ/vụ. Thuốc Y tế thông thường  

QUÀ TẶNG 
Mỗi vị khách trên đường đi được phục vụ nón du lịch, khăn lạnh, 01 chai nước tinh 

khiết 0.5l/ngày/người. 

THAM QUAN 
Giá vé đã bao gồm phí vào cổng tại các điểm tham quan. (Bao gồm vé Fansipan 

700.000 đồng) 

KHÔNG BAO 

GỒM 

Thuế VAT 10%, Ăn uống, tham quan ngoài chương trình. 

Tips dành cho tài xế và nhân viên phục vụ nhà hàng, khách sạn 

GIÁ TRẺ EM 

Từ 1 đến 5 tuổi: không tính giá tour, gia đình tự lo cho bé nếu có chi phí phát sinh. 

Từ 6 đến 10 tuổi: tính 50% giá vé (ngủ ghép cùng gia đình).  

Ghi chú:  

❖ Gia đình có 2 bé từ 1 – 5 tuổi vui lòng mua thêm nửa vé để có 1 suất ăn và 1 

ghế ngồi cho bé. 

❖ Gia đình có 2 bé từ 6 – 10 tuổi vui lòng mua thêm nửa vé để có 1 suất ngủ 

cho bé. 

Từ 11 tuổi trở lên như người lớn. 

Quy định của Vietnam Airlines 

*Trẻ em từ 02 -> 10 tuổi mua 90% vé máy bay. 

*Trẻ em dưới 02 tuổi: mua 10% vé máy bay. 

Quy định của Vietjet và Jetstar 

*Trẻ em từ 02 -> 10 tuổi mua 100% vé máy bay. 

*Trẻ em dưới 02 tuổi: 210.000đ/ chuyến. 

 

 

 

LƯU Ý KHI ĐI MÁY BAY VÀ THAM GIA TOUR 

NẮNG SÀI GÒN TRAVEL  

HÂN HOAN CHÀO ĐÓN QUÝ KHÁCH 
 

 



 

 

❖ Khi tham gia chương trình tour, quý khách vui lòng mang theo giấy tờ tùy thân (bản chính 

đối với khách Việt Nam là  CMND (rõ ảnh, còn hạn dưới 15 năm) hoặc Passport (còn hạn 

trên 1 tháng) hoặc các loại giấy tờ khác theo quy định của hàng không Việt Nam.  

❖ Đối với khách Kiều bào & ngoại quốc nhập cảnh bằng visa rời, vui lòng mang theo visa, tờ 

khai hải quan khi đi du lịch và passport. 

❖ Phải cung cấp tên chính xác theo CMND, passport, khai sinh (đ/v trẻ em dưới 14 tuổi). Cung 

cấp ngày tháng năm sinh của trẻ em dưới 12 tuổi. 

❖ Từ 14 tuổi trở lên phải đi máy bay bằng CMND.  

❖ Trẻ em dưới 14 tuổi  khi đi du lịch, vui lòng mang theo Giấy Khai Sinh (bản chính hoặc sao 

y có thị thực) để làm thủ tục hàng không và các thủ tục hành chính khác. Nếu không có cha 

hoặc mẹ đi cùng phải có giấy ủy quyền của cha mẹ và có xác nhận của Chính quyền địa 

phương (phường, xã). 

❖ Vé máy bay được xuất ngay khi Quý khách đóng tiền. Quý khách phải chịu mọi chi phí phát 

sinh và trách nhiệm nếu Quý khách có yêu cầu thay đổi hành trình, ngày giờ bay, sai sót 

thông tin theo quy định của các hãng hàng không. Quý khách có mặt tại sân bay trước giờ 

khởi hành 90 phút và nên mang theo hành lý gọn nhẹ, không quá cồng kềnh (Riêng Vietjet 

Air là chưa bao gồm hành lý ký gửi) 

❖ Nắng Sài Gòn travel sẽ không chịu trách nhiệm nếu hãng vận chuyển và an ninh hàng không 

từ chối vận chuyển nếu có sai sót những thông tin trên. 

❖ Một số thứ tự và chi tiết trong chương trình có thể thay đổi để phù hợp với tình hình khách 

quan (thời tiết, giao thông …) 

 


