
 

 

 

 

HÀ NỘI – CÁT CÁT – LAO CHẢI – TẢ VAN – 

GIÀNG TA CHẢI – HÀM RỒNG 

Thời gian: 03 ngày 02 đêm 

2 đêm Ngủ khách sạn 

Tour Code: TCMB22 

Khởi hành: Áp Dụng cho ghép khách khởi hành hàng ngày 

 

 

 

 

 

 

 

Đến với sapa để ngắm nhìn chiếc váy xòe hoa rực rỡ của những cô gái Hmong trong buổi xuống  

chợ phiên, lắng tiếng khèn của chàng trai người Mông đi tìm vợ. Thưởng thức những món đặc 

trưng của vùng cao với thắng cố thơm mùi thảo quả, hay bát rượu ngô ấm áp trong không khí se 

lạnh của Sapa, sương quyện dưới đôi chân trên từng con phố nhỏ của thị trấn. cùng đến Sapa để 

trải nghiệm nhiều hơn những điều thú vị đang chờ đón bạn. 

 

LỊCH TRÌNH CHI TIẾT 

 

NGÀY 01: HÀ NỘI – SAPA – LAO CHẢI – TẢ VAN – GIÀNG TA CHẢI (ĂN TRƯA, TỐI) 

Sáng: Xe và Hướng dẫn viên đón khách tại điểm hẹn khởi hành đi Sapa theo đường cao tốc Nội 

Bài – Lào Cai. Trên đường đi quý khách có cơ hội chụp hình và ngắm phong cảnh tuyệt vời trên 

cung đường này. 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIÊN CẦM 
Đc: Số 08, ngõ 172/02 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội 

Đt: 046.684.6442 – 0944.599.554 * Email: tour@thiencamtravel.vn  
Website: www.thiencamtravel.vn l www.vietnamvisatour.org 

 



 

 

 

Trưa. Đoàn đến Sapa, nhận phòng khách sạn và ăn trưa tại nhà hàng. 

Sau khi ăn trưa, xe và hướng dẫn viên đưa đoàn đi thăm bản. 

Chiều. Bắt đầu hành trình đi bộ 4 giờ để thăm các bản tại Lao Chải – Tả Van – Giàng Ta Chải – 

bản làng của người dân tộc Dzáy và người Dao Đỏ. Đi dọc theo Thung lũng Mường Hoa thơ mộng 

ẩn hiện trong sương mờ ảo. Đoàn sẽ đến với bản làng hoa sơ, với ruộng bậc thang ươm vàng với 

lúa mới trong nắng mai, giữ khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ trùng điệp, thăm Bãi đá cổ Sapa. 

18h00. Quý khách về lại Sapa, nghỉ ngơi tại khách sạn 

Ăn tối tại nhà hàng. 

Ngủ đêm tại thành phố Sapa. 

 

NGÀY 02: CÁT CÁT – HÀM RỒNG (ĂN SÁNG, TRƯA, TỐI) 

Sáng: Sau khi ăn sáng tại khách sạn trong tiết trời trong lành giữa núi rừng yên tĩnh, đoàn bắt 

đầu hành trình khám phá Núi Hàm Rồng - ngọn núi nằm trong dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ.  

Đến với Núi Hàm Rồng quý khách như lọt vào một vườn thượng Uyển với đầu đủ màu sắc của 

hoa lá, trời mây. Với vườn Lan Đông Dương sặc sỡ như một con công, với đầu Rồng uy nghi 

sừng sững giữa núi đồi, Quý khách có cơ hội Vượt qua hai Cổng trời để lên tới Sân Mây – nơi 

giao thoa đất trời bồng bềnh mây bay, tại đây quý khách có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố 

Sapa cổ kính huyền ảo trong sương mờ. 

Xuống chân núi, quý khách ăn trưa tại nhà hàng, nghỉ ngơi. 

Chiều. Sau khi ăn sáng, đoàn bắt đầu hành trinh khám phá Bản Cát Cát – một làng của người dân 

tộc H’mong được người Pháp phát hiện và chọn làm khu nghỉ dưỡng từ đầu thế khỉ XX. Tại đây 

quý khách sẽ được tận mắt tìm hiểu và khám phá những nét văn hóa, phong tục độc đáo của 

người dân bản địa, được hòa mình vào thiên nhiên, vào cuộc sống với những gì hoang sơ nhất. 

Rời bản Cát Cát, đoàn về lại Sapa nhận phòng khách sạn, ăn tối tại nhà hàng.  

Tự do vui chơi thưởng thức ẩm thực Sapa về đêm. 

Ngủ đêm tại thành phố Sapa 

 

NGÀY 03: SAPA – LÀO CAI – HÀ NỘI (ĂN SÁNG, TRƯA) 

Sáng: Sau khi ăn sáng tại khách sạn, quý khách tự do mua sắm tại chợ Sapa. 



 

 

Tham quan nhà thờ Đá Sapa với kiến trúc độc đáo được xây dựng từ thời Pháp. Chụp hình lưu 

niệm, về lại khách sạn, trả phòng. 

12h00. Ăn trưa tại hàng hàng 

Chiều. Sau khi ăn trưa, xe đón quý khách về lại Hà Nội. 

Trên đường đi quý khách có dừng chân nghỉ ngơi, tự do chụp hình khung cảnh hùng vĩ hai bên 

đường đi. 

20h00. Xe về đến Hà Nội, kết thúc chương trình. 

Hẹn gặp lại quý khách lần sau. 

 

GIÁ TOUR: (VNĐ/KHÁCH) 

KHÁCH SẠN 2 SAO Mức ăn : 60.000 vnđ 1.790.000 

KHÁCH SẠN 2 SAO Mức ăn : 80.000 vnđ 1.900.000 

KHÁCH SẠN 3 SAO Mức ăn : 120.000 vnđ 2.650.000 

 

(áp dụng cho khách lẻ, ghép đoàn hàng ngày) 

 

GIÁ TOUR BAO GỒM: GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM: 

- Xe máy lạnh đời mới theo chương trình 

- Khách sạn theo chương trình (2 khách/ 

 phòng, lẻ ghép 3) 

- Các bữa ăn theo chương trình 

- Vé tham quan vào cửa 1 lần tại các điểm  

 du lịch theo chương trình 

- Hướng dẫn viên nhiệt tính, chu đáo 

- Bảo hiểm du lịch suốt tuyến, mức đền bù  

 20 triệu đồng/vụ 

 

- Chi phí cá nhân: ăn uống ngoài chương trình, …

- Đồ uống, giặt là điện thoại tại khách sạn 

- Thuế VAT (10%) 

- Phụ thu phòng đơn 

 

GIÁ DÀNH CHO TRẺ EM: 

- Trẻ em dưới 5 tuổi miễn phí giá tour, bố mẹ 

  tự lo cho bé 

- Trẻ em 5 - 9 tuổi tính 75% giá tour 

- Trẻ em 10 tuổi trở lên tính như người lớn 

 

 




