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Vòng cung Tây Bắc số 1 

MAI CHÂU - MỘC CHÂU - SƠN LA - ĐIỆN BIÊN - LAI CHÂU - SAPA 
Thời gian: 5 ngày 5 đêm / Phương tiện: Máy bay + ô tô / Khởi hành: tối thứ 3 hàng tuần 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TỐI 1: HCM - HÀ NỘI         (ĂN TỰ TÚC) 

Chiều: Quý khách ra sân bay Tân Sơn Nhất, làm thủ tục check in, đáp chuyến bay đi Hà Nội (giờ bay linh 

hoạt) 

Tới sân bay Nội Bài, Xe đưa quý khách về khách sạn, nhận phòng. 

Nghỉ đêm tại Hà Nội. 

NGÀY 1: HÀ NỘI - MAI CHÂU - MỘC CHÂU            (ĂN - / TRƯA / TỐI) 

06h30: Xe và hướng dẫn viên đón Quý khách ở khu vực phố Cổ và nhà hát lớn. Xe dừng chân trên đường tại 

khu vực Xuân Mai để Quý khách tự do ăn sáng. 

10h00: Dừng chân trên đèo Thung Khe để chụp ảnh và ngắm cảnh rừng núi hùng vỹ của Hòa Bình. 

11h00: Đến Mai Châu, Quý khách ngồi xe điện (phí tự túc) khám phá thung lũng Mai Châu. Thăm những 

ngôi nhà sàn nhỏ xinh của người Thái để tìm hiểu những nét văn hóa độc đáo của họ, thăm những gian hàng 

thổ cẩm, cùng học cách dệt thổ cẩm của người Thái và mua những món quà lưu niệm nơi đây. Sau đó Quý 

khách tự do đạp xe hoặc dạo bộ và mua sắm đồ, chụp hình. 

12h00: Ăn trưa tại bản. Sau bữa trưa, Đoàn tiếp tục lên xe đi Mộc Châu. 

14h30: Hướng dẫn viên đưa Quý khách đi thăm quan các điểm sau:  

 Đồi chè Trái tim, có lẽ đây không chỉ là đồi chè đẹp nhất của Cao nguyên Mộc Châu mà còn là đồi chè 

đẹp nhất của Việt Nam bởi những luống chè xanh mởn tròn trịa và uốn lượn xa ngút tầm mắt đưa đến 

một cảm giác lãng mạn và bình yên. Đây cũng chính là vùng nguyên liệu để sản xuất ra thương hiệu nổi 

tiếng chính là Ô Long trà. 
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 Vườn hoa Happy land - Happy land có diện tích gần 5ha, nằm giữa một thung lũng rộng lớn ở bản Lùn, 

xã Mường Sang. Đến đây, du khách sẽ được đón chào bởi những thảm hoa được trồng từ nhiều loại hoa 

khác nhau, trong đó có những loài hoa đặc trưng của vùng Tây Bắc). 

 Tượng đài Tây tiến, nghe và tìm hiểu về Con đường Tây tiến năm xưa và tình hữu nghị Việt - Lào 

trong những năm kháng chiến (vé thăm quan tự túc nếu có nhu cầu vào thêm). 

18h00: Quý khách ăn tối tại nhà hàng sau đó về khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi. Buổi tối Quý khách tự do 

khám phá cao nguyên Mộc Châu. Nghỉ đêm Mộc Châu. 

NGÀY 2: MỘC CHÂU - SƠN LA - ĐIỆN BIÊN             (ĂN SÁNG / TRƯA / TỐI) 

06h00: Quý khách trả phòng, ăn sáng và lên xe đi Điện Biên.  

10h30: Đến Sơn La, Hướng dẫn viên đưa Quý khách vào thăm Di tích lịch sử Nhà tù Sơn La nằm trên ngọn 

đồi Khau Cả - vị trí cao nhất tại trung tâm của thành phố Sơn La. 

11h30: Ăn trưa tại Nhà hàng. Sau bữa trưa, Quý khách tiếp tục lên xe đi chinh phục một trong Tứ đại Đèo của 

miền Bắc - Đèo Pha Đin. Đoàn dừng nghỉ chụp hình trên đỉnh đèo Pha Đin. 

18h00: Tới TP Điện Biên. Ăn tối sau đó nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi. Buổi tối tự do khám phá thành phố 

Điện Biên Phủ về đêm. Nghỉ đêm tại thành phố Điện Biên Phủ. 

NGÀY 3: ĐIỆN BIÊN CITY - LAI CHÂU - Ô QUY HỒ - SAPA                   (ĂN SÁNG / TRƯA / TỐI) 

06h00: Trả phòng khách sạn, ăn sáng. Sau bữa sáng, xe và hướng dẫn viên đưa Quý khách đi thăm quan: 

 Thăm quan Tượng đài chiến thắng Điện Biên. 

 Thăm hầm Đờ Cát, nơi làm việc và chỉ huy của tướng Christian de Castries, sau đó tiếp tục thăm 

quan và chụp hình với cầu Mường Thanh và sông Nậm Rốm. 

 Đồi A1, nơi ghi dấu trận chiến ác liệt năm xưa. 

09h30: Lên xe đi Sapa. Trên đường đi, Quý khách ngắm nhìn lớp lớp mái nhà sàn của người Thái Đen. 

Ngắm cảnh đẹp dọc bờ sông Nậm Na. 

Trưa: Ăn trưa tại nhà hàng địa phương. 

Chiều: Tới thành phố Lai Châu, Quý khách ghé thăm quan chụp hình tại Quảng trường Thành phố cùng 

Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc. Sau đó tiếp tục di chuyển đi Sapa. Trên đường đi, Quý khách sẽ được trải 

nghiệm trên con đường đèo Ô Quy Hồ - đèo dài nhất trong tứ đại đèo của miền Bắc, là sợi chỉ kết nối Lai 

Châu và Lào Cai. Điểm vị trí ranh giới giữa hai tỉnh và còn gọi là Cổng trời Ô Quy Hồ với cảnh núi rừng 

hùng vỹ. Dừng chân tại KDL Cầu Kính Rồng Mây, Quý khách tự do trải nghiệm với: 

 Thang máy Cầu kính - Lồng kính 

 2 chiều thang máy: giá người lớn 400.000đ; trẻ em 200.000đ 

 1 chiều thang máy: giá người lớn 200.000đ; trẻ em 100.000đ 

 Nhảy Bungee: 1.000.000đ/lượt 

 Trượt Zipline: 500.000đ/lượt 

 Dù lượn: 900.000đ/lượt 

Lưu ý: Giá vé mang tính tham khảo, có thể chúng tôi không cập nhật được liên tục và đầy đủ các 

loại vé trong khu vui chơi. 



 
 

 
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 

 
 

18h00: Về tới Sapa, Quý khách nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi. Sau đó ăn tối. Buổi tối tự do thăm quan chụp 

hình Sapa nhộn nhịp về đêm. Ngồi với nhau và thưởng thức những món ngon đặc sản nướng nhâm nhi cùng 

chút rượu San Lùng của Sapa. Nghỉ đêm tại Sapa. 

NGÀY 4: SAPA - FANSIPAN - CÁT CÁT                      (ĂN SÁNG / TRƯA / TỐI) 

06h30: Quý khách ăn sáng tại khách sạn và nghỉ ngơi. Nhâm nhi ly cafe buổi sáng tại nhà hàng. 

07h30: Xe và hướng dẫn đưa Quý khách tới Ga cáp treo Fansipan để bắt đầu cuộc hành trình chinh phục 

Fansipan bằng hệ thống cáp treo 3 dây hiện đại nhất thế giới với cabin có sức chứa tới 30 du khách. Sau 

đó tiếp tục chinh phục 600 bậc đá lên đỉnh Fansipan trên độ cao 3.143m - nóc nhà của Đông Dương. 

Trưa: Tùy thuộc vào chính sách từng thời điểm của cáp treo Fansipan, buổi trưa Quý khách có thể được thưởng 

thức bữa trưa buffet theo tiêu chuẩn của Fansipan Legend hoặc nếu không sẽ ăn trưa tại nhà hàng theo tiêu 

chuẩn như bình thường. 

Chiều: Hướng dẫn viên đón và đưa Quý khách đi thăm bản Cát Cát tìm hiểu đời sống sinh hoạt của người 

đồng bào dân tộc H'mông, thăm thác Tiên Sa cùng rất nhiều điểm chụp hình sống ảo khác trong khu du lịch. 

Thưởng thức show biểu diễn văn nghệ truyền thống (theo khung thời gian cố định tại nhà máy thủy điện cũ). 

(Lưu ý: điểm Cát Cát là điểm bổ sung dựa trên báo giá lịch trình cũ nên chưa bao gồm giá vé vào cổng). 

18h00: Ăn tối. Buổi tối tự do vui chơi. 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). Nghỉ đêm tại Sapa. 

NGÀY 05: SAPA - HÀM RỒNG - HÀ NỘI – HCM     (ĂN SÁNG / TRƯA / - ) 

07h00: Đoàn ăn sáng tại khách sạn. 

08h00: Hướng dẫn viên dẫn đoàn bách bộ đi 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. 

11h30: Quý khách trả phòng khách sạn, sau đó ăn trưa tại nhà hàng. 

13h00: Tập trung lên xe về Hà Nội. Quý khách nghỉ ngơi trên đường cao tốc. 

19h00: Về đến Hà Nội. quý khách xuống sân bay Nội Bài, làm thủ tục check in, đáp chuyến bay về TP.HCM. 

Kết thúc lịch trình. 

 

Giá tour bao gồm: 

 Xe ô tô du lịch 7 đến 29 chỗ (tùy số lượng khách) phục vụ theo chương trình 

 04 đêm ngủ khách sạn 2-3 sao, 02 khách/phòng (trường hợp lẻ ghép ngủ 3) 

 09 bữa ăn chính theo chương trình, mức 100.000đ/suất 

 04 bữa ăn sáng 30.000đ/suất hoặc ăn theo tiêu chuẩn của khách sạn (tùy khách sạn) 

 Vé tham quan tất cả các điểm có ghi rõ trong chương trình 

 Vé cáp treo Fansipan khứ hồi (750.000đ/người lớn) 

 Nước suối phục vụ miễn phí trên xe ô tô, tiêu chuẩn 01 chai 500ml/người/ngày 

 Hướng dẫn viên phục vụ đoàn theo chương trình 

 Vé máy bay khứ hồi HCM – HN – HCM, chưa bao gồm hành lý ký gửi, chỉ gồm 7kg xách tay. 

 Bảo hiểm tai nạn du lịch trọn tour (có điều kiện áp dụng trong phần lưu ý chung).  

 Mức đền bù tối đa 30 triệu đồng/người/vụ (áp dụng với khách lẻ ghép đoàn) 
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 Mức đền bù tối đa 120 triệu đồng/người/vụ (áp dụng với khách đi tour đoàn riêng) 

 

Không bao gồm: 

 Hóa đơn thuế GTGT 

 Vé vui chơi tại Khu du lịch Cầu kính Rồng mây; vé KDL Cát Cát (điểm mới bổ sung) 

 Đồ uống trong các bữa ăn, trong khách sạn và các chi phí cá nhân khác 

 Tiền típ cho lái xe và hướng dẫn viên: 

 Thông thường đối với du khách là người Việt Nam: 200.000đ/khách 

 Típ quy định với du khách là người nước ngoài: tối thiểu 5$/ngày/người 

Chi phí phát sinh ngủ phòng đơn bắt buộc: 

 Lý do chịu phát sinh: Do trường hợp Quý khách đăng ký đi một mình mà không thể ghép ngủ ghép 

cùng người khác hoặc do yêu cầu được ngủ riêng chủ động từ phía khách hàng. 

 Mức phụ thu phòng đơn (nếu Quý khách yêu cầu ngủ riêng 1 mình 1 phòng) 

Trẻ em (cần đọc kỹ để nẵm rõ về tiêu chuẩn của trẻ em): 

 Trẻ em từ 1-4 tuổi miễn phí dịch vụ (bố mẹ tự lo mọi chi phí cho trẻ, không chiếm chỗ trên xe). 02 

người lớn chỉ được kèm theo 01 trẻ miễn phí, từ trẻ thứ 2 tính 75% giá tour. 

Nếu 01 người lớn đi kèm 01 trẻ từ 1-4 tuổi thì trẻ phải mua 50% giá tour của người lớn (được hưởng 

dịch vụ như trẻ 5-9 tuổi những ăn 1/2 suất ăn). 01 người lớn vẫn phải chịu phát sinh ngủ phòng đơn 

trong suốt hành trình do trẻ em không có tiêu chuẩn giường. 

 Trẻ em từ 5-9 tuổi tính 75% giá tour (ăn suất riêng, chỗ ngồi trên xe riêng nhưng phải ngủ chung 

giường với bố mẹ). 02 trẻ em tính phí cũng không có tiêu chuẩn giường ngủ riêng. 

 Trẻ em từ 10 tuổi trở lên tính như người lớn. 

 Trẻ em có mức vé thắng cảnh của trẻ em. Trường hợp tại những điểm du lịch có quy định về chiều cao 

giới hạn đối với trẻ em, thì trẻ em nào có chiều cao vượt quá mức quy định thì tiền phụ trội tiền vé 

thắng cảnh sẽ do gia đình tự chi trả thêm. Rất mong Quý khách hiểu và hợp tác. 

 Vé máy bay trẻ em tính theo quy định của từng hãng hàng không. 

Những lưu ý chung Quý khách cần biết: 

 Quý khách chỉ được mua bảo hiểm khi thoả mãn những điều kiện dưới đây: 

 Đặt tour trước tối thiểu 2 ngày so với ngày khởi hành (không tính ngày lễ, thứ 7 và chủ nhật) 

 Phải gửi đầy đủ thông tin chính xác và đầy đủ về Họ tên + ngày tháng năm sinh 

 Là người có quốc tịch Việt Nam 

 Quý khách đi tour (đặc biệt là các tour liên quan đến tàu thủy, tàu hỏa, máy bay… hoặc các tour đi đến 

các vùng biên giới) phải mang theo giấy tờ tùy thân hợp pháp (CMTND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu). Trẻ 

dưới 14 tuổi tối thiểu phải mang theo giấy khai sinh. Trẻ em từ 14 tuổi trở lên bắt buộc phải có Thẻ 

căn cước hoặc hộ chiếu. 

 Nên mang theo thuốc đau bụng do tiêu chảy, thuốc cảm sốt thông thường 

 Quý khách là người ăn chay vui lòng mang thêm đồ ăn chay theo để đảm bảo khẩu vị của mình 

 Bất cứ dịch vụ nào trong tour nếu Quý khách không sử dụng cũng không được hoàn lại 

 Hướng dẫn viên có quyền sắp xếp lại thứ tự các điểm thăm quan cho phù hợp điều kiện từng ngày khởi 

hành cụ thể nhưng vẫn đảm bảo tất cả các điểm thăm quan trong chương trình. 
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 Trường hợp ngày khởi hành có từ 6 khách trở xuống, lái xe có thể kiêm hướng dẫn viên. Đây là những 

lái xe có nhiều kinh nghiệm, am hiểu tuyến điểm và văn hóa địa phương. 

 Là tour miền núi, thường đi xe nhỏ nên đề nghị Quý khách không mang hành lý cồng kềnh, quá khổ 

và không mang nhiều hành lý. Nên mang balo thay vì mang những vali cứng.  

 Có những option ngủ tại homestay để tăng tính trải nghiệm với tour miền núi. Đề nghị Quý khách nên 

mang theo những vật dụng cá nhân để dùng khi ở Homestay (nếu thấy cần thiết). 

 Trường hợp khách đi lẻ một mình mà chúng tôi không thể bố trí người ngủ ghép cùng với người khác 

đi lẻ thì bắt buộc phải chịu phí ngủ riêng bằng 50% mức giá phòng/đêm trong suốt chương trình tour. 

 Khi kết thúc tour, chúng tôi sẽ trả khách tại một điểm duy nhất là Nhà hát lớn Hà Nội. Quý khách vui 

lòng tự bắt taxi về khách sạn hoặc nơi ở của mình. 

 

(*) Trách nhiệm của khách hàng: 

 Khách hàng tự chịu trách nhiệm về sức khỏe và các bệnh mãn tính (tim mạch, huyết áp, tiểu đường, 

xương khớp…), bệnh bẩm sinh, bệnh tiềm ẩn, bệnh HIV AIDS, bệnh rối loạn tinh thần và thần kinh, 

phụ nữ đang mang thai... là những bệnh không nằm trong phạm vi được bảo hiểm. Khi cần thiết Quý 

khách phải viết cam kết về bệnh tật của bản thân khi tham gia tour. Bên tổ chức tour không chịu trách 

nhiệm đối với những trường hợp Quý khách không khai báo bệnh, khai báo không trung thực cũng như 

các trường hợp nằm ngoài phạm vi bảo hiểm du lịch trong tour. 

 Khách hàng phải tự bảo quản tài sản riêng của mình trong mọi trường hợp và ở tất cả các nơi trong 

suốt chuyến đi. Bên tổ chức tour không chịu trách nhiệm về những mất mát về tiền bạc, tư trang quý, 

vé máy bay, và tài sản riêng của khách hàng trong chuyến đi. 


