CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN

HÀ NỘI – SAPA

NGÀY 1
Buổi sáng

12h00

Buổi tối

THỜI GIAN

NGÀY KHỞI HÀNH

03ngày 02 đêm

Thứ 3, thứ 7 hàng tuần

PHƢƠNG TIỆN
Đi – về: Máy bay

HÀ NỘI – LÀO CAI

Hà Nội – Sapa: Ô tô

Ăn sáng

Ăn trưa

Ăn tối

HDV Go Travel đón Quý khách tại sân bay Tân Sơn Nhất, làm thủ tục
chuyến bay ... lúc ... đến Hà Nội. Xe và HDV Go Travel đón Quý khách tại
sân bay Nội Bài, khởi hành đi Sapa.
Đoàn khởi hành đi Sapa theo đƣờng cao tốc Nội Bài – Lào Cai. Trên đƣờng
đi, Quý khách sẽ đƣợc chiêm ngƣỡng vẻ đẹp của núi rừng Tây Bắc.
Đến thành phố Lào Cai, Quý khách tiếp tục hành trình 38km sẽ đến với
Sapa. Quý khách về khách sạn nhận phòng.

Quý khách đi dạo Sapa về đêm, tham quan nhà thờ Đá, chợ tình Sapa (nếu
đúng vào đêm thứ bảy). Nghỉ đêm tại Sapa.

NGÀY 2

SAPA – THÀNH PHỐ SƯƠNG MÙ

Ăn sáng

Ăn trưa

Ăn tối

Buổi sáng
Quý khách đi tham quan các biệt thự cổ, chinh phục đỉnh Hàm Rồng, lên
đến Cổng Trời, hòn Phụ Tử, chiêm ngƣỡng phong cảnh Sapa trong sƣơng
mờ.

Sau đó đi thƣởng ngoạn cảnh đẹp hùng vĩ và hoang sơ của thác Bạc, cầu
Mây.
Hoặc Quý khách lên đỉnh Phanxipăng bằng cáp treo ba dây có độ chênh
giữa ga đi và ga đến lớn nhất thế giới: 1.410m và cáp treo ba dây dài nhất thế
giới: 6.292m. Sau đó, Quý khách leo 635 bậc thang để lên đỉnh cao 3143m
(chi phí tự túc).
(Quý khách vui lòng mang theo áo lạnh, mũ len vì trên đỉnh Phanxipang gió
lạnh, Quý khách nào bị huyết áp, tim mạch, bệnh đƣờng hô hấp khuyến cáo
không nên đi).

Buổi chiều
Quý khách đi bản Cát Cát, tìm hiểu nghề dệt nhuộm của ngƣời H’Mông,
hoặc đi bản Tả Văn, giao lƣu với ngƣời H’Mông và ngƣời Dáy.
Buổi tối

NGÀY 3

Quý khách đi dạo Sapa về đêm. Nghỉ đêm tại Sapa.
Ăn sáng
SAPA – HÀ NỘI

Ăn trưa

Ăn tối

Buổi sáng
Quý khách trả phòng, tạm biệt Sapa. Xe đƣa đoàn trở lại Lào Cai, ghé chợ
Cốc Lếu mua sắm hàng Trung Quốc.
Tham quan chụp ảnh cửa khẩu Việt Nam – Trung Quốc.

Buổi trưa
Quý khách dùng cơm trƣa. Sau đó Quý khách khởi hành trở về Hà Nội.
Buổi tối
Đến Hà Nội, xe và HDV Go Travel đƣa khách đến sân bay Nội Bài, chia tay
tạm biệt khách. Kết thúc tour, hẹn gặp lại Quý khách.

GIÁ TOUR GHÉP ĐOÀN (VNĐ/KHÁCH)
GIÁ VÉ
TRẺ EM
NGƢỜI LỚN
VÉ MÁY BAY
(5-10 tuổi)
(>= 11 tuổi)
(Khứ hồi)

HẠNG
VÉ
Tiêu
chuẩn
3 sao
++

1.595.000 VNĐ

3.190.000 VNĐ

1.695.000 VNĐ

3.390.000 VNĐ

Từ 2.228.000 VNĐ
Đến 5.994.000 VNĐ

PHỤ THU
PHÒNG ĐƠN
600.000 VNĐ
800.000 VNĐ

Ngày thứ 6, 7, Tết, lễ giá tour sẽ phụ thu 150.000 VNĐ/1 khách
BAO GỒM
Vận chuyển
Ăn uống
Lưu trú

Dịch vụ khác

CHI TIẾT
Xe đời mới và đầy đủ tiện nghi, đƣa đón tham quan theo chƣơng trình.
 Go Travel sẽ gởi thực đơn để Quý khách chọn trƣớc ngày khởi hành.
 Ăn uống các bữa theo chƣơng trình.
Khách sạn đầy đủ tiện nghi có tivi, tủ lạnh, điện thoại, vệ sinh riêng
(phòng 2-3 khách).
 Khách sạn đạt chuẩn: Hải Yến 2, Hoa Phong.
 Khách sạn 3 sao ++: Mƣờng Thanh.
 Vé vào cổng các điểm tham quan theo chƣơng trình.
 HDV vui vẻ, phục vụ tận tình chu đáo (01 HDV/xe).
 Quà tặng: Nón du lịch, quà tặng trò chơi trên xe.
 Nƣớc suối, khăn lạnh trên đƣờng: 02 chai/01 khăn/ngày.
 Bảo hiểm du lịch theo quy định 20.000.000 VNĐ/trƣờng hợp.

KHÔNG BAO GỒM
Cá nhân

CHI TIẾT
 Chi phí cá nhân, ăn uống, xe riêng,… ngoài chƣơng trình.
 Tiền típ.

Trong phòng
Vé máy bay
Phí khác

Điện thoại, giặt ủi, mini bar, fax.
TP.HCM – HÀ NỘI – TP.HCM.
Thuế VAT 10%.
GIÁ TOUR TRẺ EM
MUA VÉ

ĐỘ TUỔI
TIÊU CHUẨN
Người lớn:
100%
Nhƣ đã bao gồm.
(Trẻ em từ 11 tuổi trở lên)
Trẻ em:
50%
Ngủ chung với ngƣời đi kèm.
(Từ 05 đến 10 tuổi)
Mọi chi phí của bé ngƣời đi kèm phải tự
Em bé:
0%
(Dƣới 04 tuổi)
thanh toán.
Lưu ý: 02 ngƣời lớn chỉ đƣợc kèm 01 trẻ em, nếu trẻ em đi kèm nhiều hơn thì từ em thứ
02 trở lên phải mua 75% giá vé. (Tiêu chuẩn 75% giá vé: Đƣợc 01 suất ăn + 01 ghế).

HÃNG HÀNG KHÔNG
Vietnam Airlines
Vietjet Air

GIÁ VÉ MÁY BAY TRẺ EM
ĐỘ TUỔI
Từ 02 đến 11 tuổi
Dƣới 02 tuổi
Dƣới 02 tuổi
Trên 2 tuổi

MUA VÉ
75%
10%
Miễn vé
100%

QUY ĐỊNH HỦY TOUR
 Hủy tour trong vòng 7 ngày trƣớc ngày khởi hành sẽ phải chịu 50% phí.
 Hủy tour trong vòng 3 ngày trƣớc ngày khởi hành hoặc no-show sẽ phải chịu toàn bộ
chi phí.
GHI CHÚ
Khi đi du lịch, Quý khách vui lòng mang theo CMND (ngƣời lớn) hoặc khai sinh đối với
trẻ em.

