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CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN 
 

FANSIPAN – HÀ GIANG – CAO BẰNG – BẮC KẠN 
 

-  Thời gian: 08 ngày 07 đêm 

 -  Khởi hành: Ngày 04/3/2022 
 

Ngày 01: TP.HCM – Nội Bài – Sa Pa 
Buổi sáng: Hướng dẫn viên Du lịch Cao Niên đón khách tại cột số 5 Ga Nội địa - sân bay Tân 
Sơn Nhất làm thủ tục chuyến bay đi Hà Nội (giờ bay sẽ được thông báo sau). Đến sân bay Nội 
Bài, xe đón Đoàn khởi hành theo tuyến đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai đi Sa Pa, ăn trưa tại Việt 
Trì.  
Buổi chiều: Đoàn tiếp tục khởi hành đi Sa Pa nhận phòng ăn tối, nghỉ đêm. 
 

Ngày 02: Sa Pa – Chinh Phục Đỉnh Fansipan – Cầu Kính Rồng Mây 
Buổi sáng : Đoàn ăn sáng xong, chinh phục đỉnh Fansipan với độ cao 3.143m bằng cáp treo 
được xác lập 02 kỷ lục guinness thế giới (Dài nhất thế giới: 6.292,5m và Độ chênh lệch giữa ga đi 
và ga đến lớn nhất thế giới: 1.410m). Trở về Sapa ăn trưa. 
 

Buổi chiều: Đoàn chinh phục đèo Hoàng Liên Sơn và tham quan Khu du lịch Cầu Kính Rồng 
Mây với hệ thồng thang máy lồng kính cao 300m và cầu kính vươn ra ngoài vách núi 60m 
cao 500m. Tham quan mua sắm tại chợ Sapa. Ăn tối. Nghỉ tại khách sạn. 
 

Ngày 03: Sa Pa – Lào Cai – Hà Giang 
Buổi sáng: Đoàn ăn sáng, trả phòng, khởi hành xuống Lào Cai Đoàn tham quan: Đền thờ Trần 
Hưng Đạo hoặc đền Thánh Mẫu, Cửa khẩu biên giới Việt Trung – Hà Khẩu, Chợ biên giới 
Cốc Lếu. 
 

Buổi chiều: Đoàn khởi hành đi Hà Giang nhận phòng, ăn tối, nghỉ đêm. 
 

Ngày 04: Hà Giang – Lũng Cú - Đồng Văn  
Buổi sáng: Đoàn ăn sáng, trả phòng, khởi hành lên cao nguyên đá Đồng Văn Chinh phục cổng 
trời Quản Bạ với độ cao 1500m – đây là cửa ngõ đầu tiên lên cao nguyên đá Đồng Văn, qua 
cổng trời Quản Bạ đến Yên Minh ăn trưa.  
 

Buổi chiều: Đoàn tiếp tục đi Đồng Văn tham quan di tích lịch sử nhà Vua Mèo - Vương Chí 
Sình, dừng chân chụp hình làng Lũng Cẩm – nơi ghi hình bộ phim “chuyện của Pao’’. Trên 
đường đi, quý khách được dịp thưởng ngoạn phong cảnh núi rừng Đông Bắc, sự hùng vĩ của 
những dãy núi đá tai mèo, nơi được UNESCO công nhận là công viên địa chất toàn cầu. Đoàn 
chinh phục: Cột Cờ Lũng Cú - điểm cực Bắc của Tổ Quốc, tọa độ N 23°23' - E 105°20'. Về thị 
trấn Đồng Văn nhận phòng, ăn tối nghỉ đêm.  
 

Ngày 05: Đồng Văn - Mèo Vạc – Pắc Bó - Cao Bằng  
Buổi sáng: Đoàn ăn sáng, trả phòng, xe đưa đoàn chinh phục đèo Mã Pì Lèng – Đường hiểm trở 
và ngọan mục bậc nhất tại Việt Nam trên cao nguyên đá Đồng Văn cao 1700m, chiêm ngưỡng 
cảnh quan hùng vĩ của hải vực sông Nho Quế.  Đến Mèo Vạc - một thị trấn yên bình trên vùng 
cực bắc tổ quốc, ăn trưa. 
 

Buổi chiều: Đoàn khởi hành theo quốc lộ 34 qua Bảo Lạc đến Cao Bằng tham quan Khu di tích 
Pắc Bó với Hang Cốc Bó, Suối Lê Nin, Núi Các Mác nhận phòng, ăn tối, nghỉ đêm. 
 

Ngày 06: Cao Bằng – Thác Bản Giốc – Động Ngườm Ngao – Bắc Kan 
Buổi sáng: Đoàn ăn sáng, trả phòng, khởi hành tham quan thác Bản Giốc – ngọn thác đẹp nhất 
vùng Việt Bắc nằm giữa đường biên giới Việt – Trung, Viếng Thiền Viện Trúc Lâm Bản 
Giốc, ăn trưa. 
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Buổi chiều: Tham quan động Ngườm Ngao – một thắng cảnh còn ít được biết đến của cao 
Bằng. Khởi hành đi Bắc Kạn nhận phòng khách sạn ăn tối, nghỉ đêm. 
 

Ngày 07: Bắc Kạn – Hà Nội 
Buổi sáng: Đoàn ăn sáng, trả phòng khách sạn, khởi hành đi Vườn Quốc Gia Ba Bể tham quan 
thắng cảnh vùng Hồ Ba Bể – Hồ nước ngọt thiên nhiên lớn nhất Việt Nam  – một cảnh đẹp 
kỳ thú của núi rừng Việt Bắc. Đoàn đi tàu trong lòng Hồ Ba Bể tham Động Puông – ngắm 
cảnh thiên nhiên thơ mộng trên mặt hồ. Ăn Trưa. 
 

Buổi chiều: Khởi hành về Hà Nội nhận phòng, ăn tối, nghỉ đêm. 
 

Ngày 08: Hà Nội – Tp.HCM  
Buổi sáng: Đoàn ăn sáng tại khách sạn, tham quan Văn Miếu Quốc Tử Giám, Bảo Tàng Lịch 
Sử Việt Nam, ăn trưa. 
 

Buổi chiều: Trả phòng Xe đưa Đoàn ra sân bay Nội Bài làm thủ tục chuyến bay về TpHCM. Đến 
sân bay Tân Sơn Nhất. Kết thúc chương trình tham quan. 

 (Thứ tự chương trình có thể thay đổi nhưng vẫn đảm bảo đủ điểm tham quan) 
 

GIÁ TOUR TRỌN GÓI: 11.900.000 VNĐ/khách 
Giá tour bao gồm: 
- Vé may bay khứ hồi Sài Gòn – Hà Nội – Sài Gòn. 
- Vận chuyển bằng xe 29c, đời mới, máy lạnh. 
- Vé vào cổng, thuyền tham quan theo chương trình. 
- Vé cáp treo khứ hồi chinh phục đỉnh Fansipan; Cầu kính Rồng Mây. 
- Ăn uống theo chương trình: 7 buổi ăn sáng và 15 buổi ăn chính. 
- Lưu trú: khách sạn tiên nghi tiêu chuần 3 sao. 
- Nón du lịch. Nước tinh khiết  01 chai 0.5 lít/ khách/ ngày. 
- Hướng dẫn viên du lịch và Nhân viên y tế - Bác sĩ phục vụ suốt tuyến. 
- Bảo hiểm du lịch mức bồi thường tối đa 30.000.000VNĐ/vụ. 
 

Giá tour không bao gồm:  
 - Chi phí cá nhân ngoài chương trình. 
 - Phụ thu phòng đơn: 2.200.000đ/khách (với trường hợp 01 khách ở 01 phòng). 
 

GIÁ TOUR TRẺ EM: 
- Trẻ em dưới 02 tuổi: 10% giá tour(ăn ngủ chung với người lớn). 
- Trẻ em từ 02 đến dưới 11 tuổi: 70% giá tour(có ghế ngồi, suất ăn,ngủ chung với người lớn) 
- Trẻ em từ 11 tuổi trở lên: 100% giá tour như người lớn. 
 

 Ghi chú: Khi tham gia chương trình tour, Quý khách vui lòng mang theo hành lý gọn nhẹ. Giấy tờ tùy thân 
(CMND hoặc Hộ chiếu). Giấy khai sanh đối với trẻ em. 
 

* Lưu Ý đối với chuyến đi bằng máy bay:  
  +  Quý khách khi mua vé vui lòng nộp 01 CMND pho to.  
  +  Quý khách hoàn vé phải chịu phí hủy vé máy bay theo quy định của Hãng hàng không. 
 

HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH 

http://www.dulichcaonien.com/

