
 

  Thời gian  : 4 ngày 3 đêm. 
 Khởi hành  : 24/09; 01,15/10/2020. 

  Phương tiện : Máy bay VietJet Air. 

 
 

 
CÔNG TY TNHH GIAO THÔNG VẬN TẢI VÀ DU LỊCH SÀI GÒN 

 

Văn phòng Hồ Chí Minh 

ĐC: 284A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.8, Quận 3 

ĐT: 19002258/  028.6271 9393 

Email: hcm@saigontours.asia            

Website: www.saigontours.asia 

Văn phòng Hà Nội: ĐC: 44 Nguyễn Viết Xuân, 

P.Khương Mai, Q.Thanh Xuân 

ĐT: 1900 2258/ 024 22121358 

Email: hanoi@saigontours.asia 

Website: www.saigontours.asia 

 

 

DU LỊCH VÒNG CUNG TÂY BẮC  

 
 
 

HƯƠNG THƠM MÙA LÚA CHÍN 
 

 

 

 

 Du ngoạn ngắm cảnh núi rừng Tây Bắc. 

 Chụp ảnh ngắm nhìn mùa lúa chín ruộng bậc thang. 

 Tìm hiểu đời sống văn hóa đồng bào dân tộc. 

 Thưởng thức đặc sản địa phương. 
 

NGÀY 1 : SÀI GÒN  NỘI BÀI   SUỐI GIÀNG  NGHĨA LỘ     (Ăn sáng,trưa,chiều) 

- Buổi sáng, nhân viên công ty gửi đến Quý khách thức ăn nhẹ và làm thủ tục chuyến bay Sài 
Gòn – Hà Nội trên chuyến bay VJ122 SGN – HAN 06:25 – 08:35, tại ga nội địa Tân Sơn Nhất. 

- Đến sân bay Nội Bài, hướng dẫn viên đón Quý khách khởi hành đi Nghĩa Lộ - tỉnh Yên Bái.  

- Quý khách ghé Suối Giàng – huyện Văn Chấn với khí hậu quanh năm mát mẻ trong lành. 

Đến nơi đây, quý khách tham quan rừng chè Shan Tuyết cổ thụ. Những cây chè cổ thụ ở  

độ cao 1.400 mét, cây có tuổi ít cũng trên 100 năm, cây nhiều tuổi tới hơn 300 năm.  

- Quý khách tiếp tục đi đến thị xã Nghĩa Lộ nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi. 

- Buổi tối, Quý Khách tự do dạo phố và nghỉ đêm tại thị xã Nghĩa Lộ.    
 

 

 

 



 

NGÀY 2 : NGHĨA LỘ  MÙ CANG CHẢI  SAPA                           (Ăn sáng,trưa,chiều) 

- Buổi sáng, Qúy khách ăn sáng, trả phòng, 07:00 khởi hành đi Mù Cang Chải. Dừng chân 

thăm ngắm thung lũng Tú Lệ.  

-  Chinh phục đèo Khau Phạ - “Một trong tứ đại đỉnh đèo vùng núi Đông – Tây Bắc”. 
Lên đến đỉnh đèo cũng là lúc quý khách được mở rộng tầm mắt khắp thung lũng Lìm Mông, 
chiêm ngưỡng ruộng bậc thang Dế xu Phình, Chế Cu Nha. 

- Dừng tham quan ruộng bậc thang La Pán Tẩn, đồi Mâm Xôi…… Quý khách thả bộ theo 
đường bảng ngắm nhìn những dãy ruộng bậc thang bên đường đi vào. 

- Qúy khách khởi hành đi SaPa. 

- Quý khách đến đèo Ô Quy Hồ -  đèo thứ hai trong  “Tứ đại đỉnh đèo“ của vùng núi Đông 
Tây Bắc. 

- Qúy khách tham quan khu du lịch Cầu Kính Rồng Mây được xem là công trình cầu kính 

cao nhất Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại, thuộc địa phận huyện Tam Đường của tỉnh Lai 
Châu. Quý khách có thể tự túc mua thêm vé lên tham quan Cầu Kính hoặc đứng bên dưới ngắm 
cảnh chụp hình cung đường đèo như sợi chỉ trắng quanh co uốn lượng. 

- Quý khách tiếp tục vượt qua đỉnh đèo để đến thị xã Sapa – tỉnh Lào Cai . 

- Buổi tối, Quý khách đi dạo Sapa về đêm, tham quan nhà thờ Đá, chợ tình Sapa (vào đêm 
thứ Bảy), nghỉ đêm tại Sapa. 
 

 

 

NGÀY 3 : SAPA  PHANXIPANG  NÚI HÀM RỒNG                    (Ăn sáng,trưa,chiều) 

- Buổi sáng, Qúy khách lên đỉnh Phanxipăng bằng cáp treo ba dây có độ chênh giữa ga đi và ga 
đến lớn nhất thế giới: 1.410 mét và cáp treo ba dây dài  6.292 mét. Sau đó đi xe lửa leo núi để 
lên đỉnh cao 3143m (Tự túc phí cáp treo). Quý khách không lên đỉnh có thể vào tham 
quan đồi hoa tím Fansipan, vường hồng, du khách có thể dừng chân lễ Phật tại chùa 

Bảo An. Bảo An Thiền tự nằm ở độ cao 1640m, với kiến trúc cổ xưa cùng khoảng sân rộng, 

Chùa Bảo An là nơi hội tụ nguyên khí đất trời. Du khách ghé thăm không chỉ được chiêm ngưỡng 
tượng Bồ Tát Quan Âm, tham gia lễ phật, cầu bình an,… 

- Đoàn trở lại trung tâm dùng cơm trưa và về khách sạn nghỉ ngơi. 

- Buổi chiều, Quý khách đi tham quan đỉnh Hàm Rồng, lên đến Cổng Trời, hòn Phụ Tử, 
chiêm ngưỡng phong cảnh Sapa trong sương mờ. 

- Buổi tối, Quý khách đi dạo Sapa về đêm và thưởng thức các món nướng đặc trưng Tây Bắc, 
nghỉ đêm tại Sapa. 

 



 

NGÀY 4 : SAPA  NỘI BÀI  SÀI GÒN                                     (Ăn sáng, ăn trưa) 

- Buổi sáng, Quý khách trả phòng, tạm biệt Sa Pa. Xe đưa đoàn về Lào Cai, ghé chợ Cốc Lếu 
mua sắm hàng Trung Quốc, tham quan chụp ảnh cửa khẩu Việt Nam – Trung Quốc ngăn 
cách bởi con sông Nậm Thi. Sau đó đoàn khởi hành về Hà Nội. 
- Buổi tối, đến Hà Nội - sân bay Nội Bài khởi hành về Sài Gòn trên chuyến bay VJ143  
HAN-SGN 19:10 – 21:50. Về đến sân bay Tân Sơn Nhất chia tay và hẹn ngày gặp lai. 
 

 
 

 

 
 
 
 

      

 CHUYẾN BAY HÃNG VIETJET AIR (HÀNH LÝ KÝ GỬI 20KG/KHÁCH) 

                                    VJ122  SGN-HAN 06:25 – 08:35 

                                          VJ143  HAN-SGN 19:40 – 21:50  
 

 
 

TIÊU CHUẨN DỊCH VỤ 

 
VẬN 

CHUYỂN: 

√ Vé máy bay khứ hồi Sài Gòn – Nội Bài – Sài Gòn, Hành lý: 7kg xách tay 
và 20kg ký gửi. 

√ Xe 16-29 chỗ đời mới chuyên phục vụ khách du lịch, máy lạnh suốt tuyến, 
tài xế nhiều năm kinh nghiệm… 

 
ĂN UỐNG 

 

√ Ăn sáng: Đoàn dùng 3 bữa sáng tại khách sạn . 
√ Ăn Chính: 07 bữa thực đơn phong phú theo ẩm thực địa phương. 

 
LƯU TRÚ 

 

 Khách sạn 3 sao+:  
Nghĩa Lộ: NGHĨA LỘ, MƯỜNG LÒ, RESORT CHUỒN CHUỒN (Chỉ có phòng 
1 giường lớn)…... hoặc tương đương 

Sa Pa: QSAPA, SAO PHƯƠNG BẮC.... hoặc tương đương 

Tiêu chuẩn 2 người/phòng. Trường hợp khách có nhu cầu phòng 3 sẽ được bố trí 
theo yêu cầu của khách. 

BẢNG GIÁ TOUR VNĐ/KHÁCH – KHÁCH SẠN 3* TRUNG TÂM 

Khởi Hành 
Người Lớn 

11 tuổi ≤ 

Trẻ Em  

05 tuổi ≤< 11 

tuổi 

Trẻ Em  

02 tuổi ≤< 05 

tuổi 

24/09/2020 6.390.000 5.490.000 2.500.000 

01/10/2020 

15/10/2020 
6.390.000 5.490.000 2.500.000 

 
* Ngày đi, Công Ty Du lịch sẽ đón Quý khách tại sân bay Tân Sơn Nhất theo giờ hẹn để làm thủ tục lên 
máy bay (Trước 90 phút so với giờ máy bay cất cánh). 
* Ngày về, chia tay Quý khách tại địa điểm trên. 
* Chương trình có thể thay đổi hoặc sắp xếp lại nhưng vẫn thực hiện đầy đủ theo nội dung trên. 



 

THAM QUAN 
√ Quý khách được bao vé tham quan vào cổng Khu Du Lịch các điểm có ghi chi 
tiết trong chương trình. 

HƯỚNG 
DẪN VIÊN 

√ Vui vẻ, nhiệt tình, nhiều kinh nghiệm, nói tiếng việt phục vụ đoàn suốt tuyến. 
√ Nón du lịch, nước suối mỗi ngày. 

BẢO HIỂM 
√ Quý khách được tham gia bảo hiểm khi đi Du Lịch, mức bồi thường tối đa: 
20.000.000 VNĐ/1 trường hợp. 

 
 

VÉ TOUR 
TRẺ EM 

 

√ Trẻ em từ 11 tuổi trở lên mua 01 vé. 
√ Trẻ em từ 05 đến dưới 11 tuổi  cao 1m trở xuống mua theo bảng giá 
tour bên trên...Nếu Trẻ cao trên 1m + thêm 300.000 tiền vé tham 
quan. Tiêu chuẩn có vé máy bay, ghế ngồi trên xe, bảo hiểm, suất ăn, vé tham 
quan, ngủ chung giường với Ba Mẹ. 

√ Trẻ em từ 02 tuổi đến dưới 05 tuổi: giá tour theo khung giá bên trên. 
Tiêu chuẩn có vé máy bay, ghế ngồi trên xe, bảo hiểm; riêng suất ăn và ngủ 
chung giường với Ba Mẹ. (Nhưng 02 người lớn chỉ được kèm 01 trẻ, nếu trẻ đi 
kèm nhiều hơn thì từ em thứ 02 trở lên phải mua theo khung Trẻ từ 05 đến dưới 
11 tuổi). 

√ Em bé dưới 02 tuổi: giá tour 600.000 vnđ có thuế phí máy bay và bảo 
hiểm, Cha mẹ tự lo ăn uống cho bé, nhưng 02 vợ chồng chỉ được kèm 01 em bé 
dưới 02 tuổi, nếu bé thứ 02 tính giá trẻ em theo khung từ 2 đến dưới 5 tuổi. 

 
KHÔNG BAO 

GỒM 

√ Chi phí điện thoại cá nhân, ăn uống ngoài chương trình 
√ Thuế VAT 10%. 

√ Các khoản phụ thu trong chương trình (cáp treo Phanxipang) 
√ Sunworld Hạ Long , Sunworld Fansipan sapa ( theo giá từng thời điểm của khu du 
lịch)  

√ Vui chơi giải trí cá nhân. 

 
 

LƯU Ý 

√ Thứ tự các điểm tham quan trong chương trình có thể thay đổi cho phù hợp 
với tình hình thực tế. Nhưng không hủy bỏ hoặc thay đổi mà không có sự thỏa 
thuận với Đoàn. 
√ Phụ thu khách nước ngoài … VNĐ/Khách/ Tour. 

√ Phụ thu phòng đơn: Trường hợp khách lẻ đi 1 mà ko ngủ ghép đoàn được 
hoặc khách muốn ở riêng 1 phòng. 

o Khách sạn 3 sao: 900.000 vnđ/ khách/ tour 

 
 

ĐIỀU KIỆN 
HỦY/HOÃN 

TOUR 

√ Đặt cọc 4.000.000vnđ/khách, thanh toán số còn lại trước 7 ngày khởi hành. 

√ Hủy tour sau khi đăng ký phí phạt 50% tiền cọc. 
√ Hủy tour trước 15 ngày phí phạt = 70% tổng giá tour chương trình. (Tính theo 

ngày làm việc) 
√ Hủy tour trước 10 ngày phí phạt = 80% tổng giá tour chương trình. (Tính theo 

ngày làm việc) 
√ Hủy tour trước 5 ngày phí phạt = 90% tổng giá tour chương trình. (Tính theo 

ngày làm việc) 
√ Sau thời gian trên phí phạt = 100% tổng giá trị chương trình. (Tính theo ngày 

làm việc) 
√ Lễ, Tết ko hoàn ko hủy 

 
*Trong những trường hợp khách quan như: khủng bố, thiên tai…hoặc do có sự cố, có sự thay đổi lịch trình của 
các phương tiện vận chuyển công cộng như: máy bay, tàu hỏa…thì Cty sẽ giữ quyền thay đổi lộ trình bất cứ 
lúc nào vì sự thuận tiện, an toàn cho khách hàng và sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường những thiệt hại 
phát sinh*. 


