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03 Ngày 03 Đêm 

Phương tiện: Máy bay + Ô Tô 

Sapa là một thị trấn vùng cao, là một khu nghỉ mát nổi tiếng thuộc huyện Sapa, tỉnh 
Lào Cai, Việt Nam. Nơi đây ẩn chứa nhiều điều kỳ diệu của tự nhiên, phong cảnh 
thiên nhiên với địa hình của núi đồi, màu xanh của rừng cây, tạo nên bức tranh có 
bố cục hài hoà, có cảnh sắc thơ mộng và hấp dẫn từ cảnh quan đất trời vùng đất 
phía Tây Bắc. 

 

 

Lịch trình chi tiết: 

Điểm tham quan đặc trưng: 

- Vườn lan nhiệt đới 
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- Bản Cát Cát Sín Chảy 
- KDL Fanxipan Legends 
- Nhà Thờ Đá 
- Sun Plaza 
- Tàu Hỏa Mường Hoa 
- Cáp treo Fanxipang 
- Thung Lũng Hoa Hồng 
- Núi Hàm Rồng – Sân mây 

ĐÊM 01: SÀI GÒN – HÀ NỘI – SAPA  

17:00 HDV công ty du lịch đón đoàn tại sân bay Tân Sơn Nhất làm thủ tục đáp chuyến bay 
đi Hà Nội. Đoàn đáp sân bay Nội Bài lúc 22:00, xe và HDV đón Đoàn lên xe khởi hành đi 
Sapa theo hướng cao tốc Hà Nội – Lào Cai. Trên đường đi tổ phục vụ sẽ bố trí các điểm 
dừng chân hợp lí để đoàn đi vệ sinh hoặc tự túc dùng bữa khuya nếu có nhu cầu. Perfect 
Holiday Vietnam bố trí xe  ghế ngã cao cấp đời mới máy lạnh và chăn ấm phục vụ đảm 
bảo quý khách có giấc ngủ ngon trên xe. 

NGÀY 01: THỊ TRẤN SAPA – BẢN CÁT CÁT ( ĂN SÁNG/TRƯA/TỐI) 

Buổi sáng: 

06h30 : Đoàn đến thị trấn Sapa về khách sạn dùng buffet sáng và nhận phòng nghỉ ngơi. 
Hoặc khác nào sức khỏe tốt có thể tự do tản bộ tham quan thị trấn sapa vào buổi sáng 
sớm với các điểm tham quan nổi tiếng như: Nhà Thờ Đá, Quảng Trường, Sun Plaza,… 

Buổi Chiều: 

12h30: HDV đưa đoàn dùng bữa  trưa tại nhà hàng. 

14h00: HDV đưa Quý khách bách bộ đi thăm bản Cát Cát tìm hiểu đời sống sinh hoạt của 
người đồng bào dân tộc H’mông, thăm thác Tiên Sa. Thưởng thức chương trình biểu diễn 
văn nghệ truyền thống tại nhà máy thủy điện cũ. Quay lại thị trấn Sapa, Quý khách có thể 
đi tắm lá thuốc Dao đỏ để thư giãn sau một ngày thăm quan để thư giãn và hồi phục sức 
khỏe (phí tự túc). 

17:00 Đoàn về lại khách sạn nghỉ ngơi sau đó dùng bữa tối tại nhà hàng. 

18h00: Ăn tối. Buổi tối tự do vui chơi.  
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NGÀY 02: HÀM RỒNG - FANXIPAN LEGEND ( ĂN SÁNG / TRƯA / TỐI ) 

Buổi sáng: 

07:00: Đoàn dùng bữa sáng tại khách sạn 

08h00: Ăn sáng sau đó HDV đưa Quý khách đi bộ thăm quan khu du lịch Núi Hàm Rồng 
với vườn Lan Đông Dương, cổng Trời, Sân Mây và thưởng thức chương trình ca nhạc 
dân tộc trên núi Hàm Rồng. Giao lưu với người dân tộc bản địa, chụp hình lưu niệm. 

Buổi trưa: Đoàn dùng bữa trưa tại nhà hàng. 

11h00: Quý khách về ăn trưa tại nhà hàng. Sau đó  về lại khách sạn nghỉ ngơi.  

Buổi chiều: 

14:00 HDV tản bộ thị trấn Sapa đến ga tàu hỏa Mường Hoa, đoàn trải nghiệm chuyến tàu 
hỏa leo núi duy nhất tại Việt Nam để đến với Ga Cáp Treo Faxipang, đến ga cáp treo đoàn 
nhận vé đi cáp treo 3 dây dài nhất thế giới với chiều dài 6.292,5m. Quý khách sẽ được 
ngắm nhìn thung lũng Mường Hoa và dãy Hoàng Liên Sơn tuyệt đẹp từ trên cao. Sau 25 
phút đi cáp treo, Quý khách tiếp tục leo bộ 600 bậc thang để đến với đỉnh Fansipan hùng 
vĩ tham quan các hạng mục du lịch hấp dẫn của quần thể Fanxipan Legend: Thung Lũng 
Hoa Hồng, Vườn Hoa Tam Giác Mach, Thanh Vân Đắc Lộ, Sân Mây, Tượng Phật Thích 
Ca Cao Nhất Đông Nam Á bằng đồng,…(Hoặc sử dụng tàu hỏa leo núi giá vé 
150.000đ/người, chi phí tự túc) 

17h00: Ăn tối với đặc sản Sapa lẩu cá hồi hoặc lẩu gà bản. Buổi tối tự do vui chơi và 
thưởng thức những món đặc sản nướng uống cùng rượu San Lùng nổi tiếng đê sưởi ấm 
bớt cái lạnh của Sapa. 

Quý khách tự do vui chơi khám phá thị trấn Sapa Quý khách có thể tự do thưởng chức 
chương trình văn nghệ dân tộc truyền thống vào các tối thứ 7 hàng tuần. Nghỉ đêm tại 
Sapa. 

Nghỉ đêm tại Sapa. 

NGÀY 03: SAPA – PHÚ THỌ  – NỘI BÀI ( ĂN SÁNG / TRƯA / – ) 

Buổi sáng 
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Đoàn dùng điểm tâm sáng tại khách sạn, sau đó làm thủ tục trả phòng khởi hành về lại 
sân bay Nội Bài. 

11h00: Quý khách đến Phú Thọ dùng bữa trưa tại nhà hàng thư giản, mua sắm đặc sản 
địa phương sau đó khởi hành ra sân bay Nội Bài làm thủ tục đáp chuyến bay về lại Sài Gòn 

Tối: Về đến Sài Gòn, đoàn chia tay HDV, kết thúc chương trình Tour cáp treo Fansipan 
Sapa 3 ngày 2 đêm với nhiều kỷ niệm. Hẹn gặp lại Quý khách! 

 

Thứ tự các điểm tham quan có thể thay đổi theo tình hình thực tế nhưng vãi đảm bảo 
đầy đủ các điểm tham quan theo chương trình! 

 

Giá tour bao gồm: 

- Vé máy bay khứ hồi Sài Gòn – Hà Nội 
- Hành lý 7kg xách tay 
- Xe vận chuyển 03 ngày 03 đêm theo chương trình từ 16 đến 45 chổ 
- Khách sạn 3 sao trung tâm tiêu chuẩn 02 Khách/phòng, trường hợp cần thiết 

phòng 03 sẽ bố trí theo yêu cầu khách hàng. 
- Vé cáp treo khứ hồi Fanxipang, Bản Cát Cát, Núi Hàm Rồng, Tàu Hỏa Leo Núi 

Mường Hoa, KDL Fanxipang Legends 
- Bảo hiểm du lịch mức bồi thường tối đa 30.000.000 VNĐ/Khách 
- Quà tặng + nón + nước 01 chai 500ml/Khách/Ngày 

Giá tour không bao gồm: 

- Chi phí hành lý kí gửi theo quy định của hảng hàng không sử dụng 
- Chi phí phụ thu phòng đơn theo quy định của khách sạn 350.000VNĐ/Khách/Đêm 
- Chi phí vui chơi giải trí cá nhân ngoài chương trình, hoặc ngoài mục bao gồm. 
- Chi phí cá nhân khác giặc, ủi, ăn uống, mua sắm cá nhân 
- Quy định giá trẻ em 
- Trẻ em dưới 02 tuổi miến 100% dịch vụ tại Sapa, phu thu 1.000.000 VNĐ thuế/phí 

sân bay 02 đầu Sài Gòn – Hà Nội và bảo hiểm du lịch theo quy định. Mỗi cặp Vợ 
Chồng chỉ được kèm 01 bé dưới 02 tuổi, bé thứ 02 phải thanh toán theo tiêu 
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chuẩn bé từ 02 tuổi đến dưới 5 tuổi. Các chi phí ăn uống, cá nhân của bé gia đình 
tự túc thanh toán cho bé. 

- Trẻ em từ 02 đến dưới 05 tuổi thanh toán 75% giá tour trọn gói, tiêu chuẩn phục 
vụ như người lớn nhưng ngủ chung giường bố mẹ. Mỗi cặp vợ chồng chỉ được 
kèm 01 bé từ 02 đến dưới 05 tuổi, bé thứ 02 thanh toán theo tiêu chuẩn bé từ 05 
tuổi đến dưới 11 tuổi. 

- Trẻ em từ 05 đến dưới 11 tuổi thanh toán 95% giá tour trọn gói, tiêu chuẩn phục 
vụ như người lớn nhưng ngủ chung giường bố mẹ. Mỗi cặp vợ chồng chỉ được 
kèm 01 bé từ 05 đến dưới 11 tuổi, bé thứ 02 thanh toán theo tiêu chuẩn người 
lớn để lấy giường ngủ như người lớn. 

- 11 tuổi trở lên thanh toán 100% giá trị tour và sử dụng dịch vụ theo tiêu chuẩn 
người lớn. 

Quy định hoàn hủy vé: 

Trong trường hợp khách hàng hủy vé tùy theo thời gian mà khách hàng phải thanh toán 
phí phạt như sau: 
      -     Hủy trước 10 – 15 ngày so với ngày khởi hành thanh toán 50% giá tour 

- Hủy trước 08 – 10 ngày so với ngày khởi hành thanh toán 75% giá tour 
- Hủy trước 07 ngày so với ngày khởi hành thanh toán 100% giá tour 

Lưu ý: 
 
Công ty Perfect Holiday Việt Nam không chịu trách nhiệm về  các trường hợp hang hàng 
không từ chối vận chuyển khách hàng theo quy định của hảng hàng không hoặc do vấn 
đề về giấy tờ tùy thân của khách hàng mà khách hàng không báo trước với Perfect 
Holiday Việt Nam. 
Công ty Perfect Holiday Việt Nam miễn trừ trách nhiệm với các trường hợp bất khả 
kháng trong quá trình vận chuyển hàng không với các trường hợp hủy chuyến, nối 
chuyến, delay do điều kiện thiên tai, thời tiết gây bất lợi cho quá trình vận chuyển, sức 
khỏe, tính mạng của khách hàng. 
Công ty Perfect Holiday Việt Nam miễn trừ trách nhiệm đối với các trường hợp chương 
trình tuor không thể thực hiện do điều kiện thời tiếc, thiên tai, gây hậu quả nghiêm 
trọng ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của khách hàng. 
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Khách hàng trên 70 tuổi vui lòng thông báo với Perfect Holiday Việt Nam để được tư vấn 
thêm gói bảo hiểm phù hợp, hoặc khách hàng tự túc mua bảo hiểm cho đối tượng khách 
này, mọi trường hợp không thông báo công ty hoàn toàn không chịu trách nhiệm. 

 

 


