SAPA- CÁT CÁT- HÀM RỒNG- FANSIPAN
Thời gian: 3N2Đ- Phương tiện: ô tô giường nằm- Khởi hành: hàng ngày
Mã Tour: B21450

NGÀY 01: HÀ NỘI - SAPA - HÀM RỒNG ( Ăn trưa, tối )
06h30 - 07h00: Xe trung chuyển sẽ đón Quý khách tại khách sạn trong khu vực Phố cổ - quận Hoàn
Kiếm và Nhà Hát Lớn, khởi hành đi Sapa trên cung đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai.
13h00: Đến thị trấn Sapa, hướng dẫn viên tại Sapa chào đón Quý khách và đưa về khách sạn trung
tâm dùng bữa trưa sau đó làm thủ tục nhận phòng khách sạn.
14h00: Hướng dẫn viên đưa Quý khách đi thăm quan khám phá công viên núi Hàm Rồng, thăm
vườn lan Đông Dương với đủ loại hoa rực rõ sắc màu; thăm Cổng Trời, Sân Mây - nơi
giao thoa của đất trời, chiêm ngưỡng toàn cảnh thị trấn Sapa và ngọn núi Fansipan hũng vĩ.
19h00: Sau bữa tối, Quý khách tự do dạo chơi thăm quan thị trấn hoặc tham dự phiên Chợ Tình
Sapa vào tối thứ 7 hàng tuần - một nét văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc
Mông, Dao ở vùng cao Tây Bắc. Nghỉ đêm tại khách sạn

NGÀY 02: SAPA - BẢN CÁT CÁT - THÁC THỦY ĐIỆN ( Ăn sáng, trưa, tối )
07h00: Sau bữa sáng, Hướng dẫn viên đưa Quý khách đi bộ trekking thăm quan khám phá bản Cát
Cát, Thác Thủy Điện, thưởng thức các tiết mục biểu diễn văn nghệ và tìm hiểu văn hóa,
phong tục độc đáo của đồng bào dân tộc H’Mông, Dao,.. nơi đây.
Chiều: Tự do thăm quan mua sắm hoặc có thể đăng ký tour đi Thác Bạc ( chi phí tự túc )
19h00: Sau bữa tối, Quý khách tự do dạo chơi thăm quan thị trấn hoặc tham dự phiên Chợ Tình
Sapa vào tối thứ 7 hàng tuần - một nét văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc H’
Mông, Dao ở vùng cao Tây Bắc. Nghỉ đêm tại khách sạn
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Công nghệ Sáng tạo Việt (STV group)
Trụ sở: Tầng 19 Tòa nhà Viwaseen, số 48 Tố Hữu, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Tp.Hà Nội. Website:
www.stvgo.vn; Tel: 024.3 56.56.868/024.35.11.38.38

NGÀY 03: SAPA - FANSIPAN - HÀ NỘI ( Ăn sáng, trưa )
Sáng:

Sau bữa sáng, xe đón Quý khách tại khách sạ đưa ra ga cáp treo, tại đây Quý khách có thể
mua vé cáp treo lên thăm quan chốn bồng lai tiên cảnh - đỉnh Fansipan ở độ cao 3.143m
nóc nhà Đông Dương ( Chưa bao gồm vé cáp treo và hướng dẫn viên đưa đi Fansipan )

11h00: Xe đưa Quý khách trở lại khách sạn trả phòng, gửi hành lý tại quầy lễ tân và dùng bữa trưa
Chiều: Tự do thăm quan mua sắm quà lưu niệm tại chợ trung tâm Sapa với nhiều các mặt hàng thổ
cẩm và đặc sản của núi rừng Tây Bắc
15h00: Tạm biệt Sapa, Quý khách lên xe trở về Hà Nội. Trên đường dừng chân nghỉ ngơi
21h00 - 21h30: Về tới điểm hẹn ban đầu, chia tay Quý khách kết thúc chương trình.

GIÁ TOUR DANH CHO KHÁCH LẺ
Khách sạn 2 sao
Khách sạn 3 sao
Khách sạn 4 sao
2.350.000
2.950.000
4.650.000

Tour bao gồm:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Xe open bus giường nằm cao cấp Hà Nội - Sapa - Hà Nội
Khách sạn trung tâm đầy đủ tiện nghi ( 2 - 3 khách/phòng )
Ăn chính 05 bữa, ăn sáng 02 bữa theo chương trình
Hướng dẫn viên tại Sapa thuyết minh tiếng Anh + Việt
Vé thắng cảnh các điểm thăm quan theo chương trình
Phục vụ nước uống và sử dụng wifi miễn phí trên xe

Không bao gồm:
1.
2.
3.
4.
5.

Thuế VAT,
Hướng dẫn viên đưa đi Fansipan
Vé cáp treo khứ hồi Fansipan 700.000đ
Típ cho hướng dẫn viên, lái xe, nhân viên phục vụ
Nghỉ phòng đơn, điện thoại, giặt là, đồ uống, chi tiêu cá nhân ngoài chương trình

Quý khách lưu ý:
1.
2.
3.
4.

Em bé từ 1 - 4 tuổi miễn phí ( ăn, ngủ, chỗ ngồi cùng bố mẹ, phát sinh bố mẹ tự chi )
2 người lớn được kèm 01 trẻ em miễn phí, từ trẻ em thứ 2 trở lên tính 100% phí dịch vụ
Trẻ em từ 5-7 tuổi tính 75% giá tour (chỗ ngồi riêng trên xe, ăn riêng, ngủ cùng bố mẹ )
Trẻ em từ 8 tuổi trở lên tính 100% giá tour như người lớn ( dịch vụ đặt như người lớn )
5. Nếu về chuyến xe lúc 13h30 Sapa về đến Hà Nội quý khách tự di chuyển về khách sạn
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Công nghệ Sáng tạo Việt (STV group)
Trụ sở: Tầng 19 Tòa nhà Viwaseen, số 48 Tố Hữu, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Tp.Hà Nội. Website:
www.stvgo.vn; Tel: 024.3 56.56.868/024.35.11.38.38

