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(6 ngày 5 đêm) 

 

 
 

 

Ngày 01:  Sài Gòn – Hà Nội – Bắc Ninh – Lào Cai (Máy bay + xe lửa) (ĂN 

TRƯA +ĂN TỐI) 

Quý khách tập trung tại phi trường Tân Sơn Nhất (cột số 14, ga đi trong nước) 

đón chuyến bay đi Hà Nội. Xe và HDV đón quý khách tại sân bay, về Hà Nội. 

Khởi hành đi Bắc Ninh, tham quan: 

• Đền Đô (Đền Lý Bát Đế) thờ tám vị vua nhà Lý với một vương triều vàng son 

và giai đoạn lịch sử rực rỡ của dân tộc. 

• Đình Đình Bảng, một công trình kiến trúc giàu tính dân tộc, chạm khắc trang 

trí điêu luyện tinh xảo, chau chuốt, hài hoà,… 

Ăn trưa, thưởng thức chương trình nghệ thuật hát Dân Ca Quan Họ đã được 

UNESCO công nhận là di sản văn hoá phi vật thể. 

Về Hà Nội, tham quan: 

• Hồ Tây – Đền Quán Thánh, Việt Nam Quốc Tự. 

Ăn tối. Sau đó, ra Ga Hà Nội đón chuyến tàu SP3 đi Lào Cai 22h00. Nghỉ đêm 

trên tàu. 

 

mailto:info@traveltown-vn.com
http://www.traveltown-vn.com/


 

 

TRAVEL TOWN
®
 

Unit 1901, 37 Ton Duc Thang St., District 1, HCMC, Vietnam. 

Tel: +84-8-222.11.891 * Fax: +84-8-222.11.892 

Email: info@traveltown-vn.com * Website: www.traveltown-vn.com 

 

 

Ngày 02:  Lào Cai – Sapa (Xe lửa) (ĂN BA BỮA) 

06h00 Đến Lào Cai. Ăn sáng. Tiếp tục khởi hành đi Sapa. Quý khách sẽ được 

dịp thưởng ngoạn những phong cảnh đẹp trên đường đi. Đến Sapa nhận phòng, 

nghỉ ngơi. Ăn trưa. 

Buổi chiều tham quan: 

• Các biệt thự cổ kính thời Pháp  

• Thác Tình Yêu  

• Bản Cát Cát (dân tộc H'Mông) 

Ăn tối. Quý khách tự do dạo phố tìm hiểu cuộc sống của các dân tộc vùng cao 

Tây Bắc. 

 

Ngày 03:  Sapa – Lào Cai – Hà Nội (Xe lửa) (ĂN BA BỮA) 

Ăn sáng. Tham quan: 

• Khu du lịch Hàm Rồng với các vườn lan muôn màu khoe sắc, với Cổng Trời, 

Sân Mây nơi quý khách hòa quyện vào mây, trời, non nước và ghi lại các bức 

ảnh toàn cảnh thị trấn Sapa trong sương; xem biểu diễn ca múa nhạc dân tộc.  

• Bản Tả Phìn (dân tộc Dao)  

• Hang Tả Phìn 

Ăn trưa. Trở về Lào Cai. Quý khách sẽ tham quan: 

• Đền thờ Trần Hưng Đạo hoặc đền thánh Mẫu 

• Cửa khẩu biên giới Việt Trung – Hà Khẩu 

• Chợ Cốc Lếu  

Ăn tối. 21h00, đoàn sẽ đón chuyến tàu SP2 để khởi hành về lại Hà Nội. Quý 

khách nghỉ đêm trên tàu. 

 

Ngày 04:  Hà Nội – Thủ đô nghìn năm Văn Hiến (ĂN BA BỮA) 

Đón khách tại Ga Hà Nội lúc 05h00, ăn sáng, quý khách tham quan: 

• Phủ Chủ Tịch, Nhà sàn, Ao Cá, Chùa Một Cột,… 

• Văn Miếu Quốc Tử Giám – Trường đại học đầu tiên của Việt Nam 

Ăn trưa, nhận phòng. Chiều tham quan: 

• Hồ Hoàn Kiếm (Tháp Bút, tháp Rùa, cầu Thê Húc, Đền Ngọc Sơn) 

• Ghé mua đặc sản tại chợ Đồng Xuân. 

Ăn buffet tối tại Nhà hàng Sen Tây Hồ. 

Quý khách có thể thư thả dạo quanh "Hà Nội – 36 Phố Phường" để khám phá 

cuộc sống của Hà Nội về đêm. Nghỉ đêm tại Hà Nội. 
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Ngày 05:  Hà Nội – Hạ Long – Di sản văn hóa thế giới (ĂN BA BỮA) 

Ăn sáng, quý khách: 

• Viếng Lăng Hồ Chủ Tịch. (quý khách ăn mặc lịch sự khi viếng Lăng Bác).  

Khởi hành đi Hạ Long. Đến Hạ Long, quý khách xuống du thuyền ăn trưa, bắt 

đầu chuyến tham quan Vịnh Hạ Long - Di sản thiên nhiên Thế Giới đã được 

UNESCO công nhận với các thắng cảnh:  

• Hang Dấu Gỗ  

• Động Thiên Cung  

• Hòn Gà Chọi  

• Hòn Đỉnh Hương  

Xe đón tại bến tàu, đưa về khách sạn nhận phòng. 

Ăn tối. Quý khách có thể tham quan khu du lịch quốc tế Tuần Châu với chương 

trình biểu diễn cá heo – sư tử biển và biểu diễn nhạc nước đầy màu sắc (chi phí 

tự túc). Nghỉ đêm tại Hạ Long. 

 

Ngày 06:  Hạ Long – Hà Nội – Sài Gòn (ĂN SÁNG + ĂN TRƯA) 

Ăn sáng và trả phòng, xe đưa quý khách đến Uông Bí, tham quan:  

• Núi Yên Tử - Kinh Đô Phật Giáo Của Nước Đại Việt cách đây hơn 700 năm 

với Thiền Viện Trúc Lâm, chùa giải oan… 

Dùng cơm trưa, tiếp tục về Hà Nội, đoàn dừng chân tại Hải Dương thưởng thức 

và mua đặc sản bánh đậu xanh.  

Xe đưa quý khách ra sân bay Nội Bài, đón chuyến bay về Sài Gòn. Đến sân bay 

Tân Sơn Nhất. Kết thúc chương trình, chia tay – hẹn ngày tái ngộ. 

(Giờ bay, giờ xe lửa & thứ tự chương trình có thể thay đổi cho phù hợp với tình 

hình thực tế của chuyến đi) 

 

GIÁ: 10.595.000 ĐỒNG/KHÁCH 

Dịch vụ bao gồm Dịch vụ không bao gồm 

Vé máy bay khứ hồi chặng Sài gòn - 

Hà Nội - Sài Gòn + thuế sân bay (tính 

riêng). 

(*) giá vé máy bay có thể thay đổi tùy 

theo hạng vé, điều kiện xuất vé & qui 

định của hàng không 

- Cáp treo núi Yên Tử, phí xem 

chương trình nhạc nước Tuần Châu và 

phí tham quan Hàm Rồng. 

- Các chi phí cá nhân khác: điện thoại, 

giặt ủi, thức uống ngoài chương trình, 

lệ phí chụp ảnh tại các điểm tham 

mailto:info@traveltown-vn.com
http://www.traveltown-vn.com/


 

 

TRAVEL TOWN
®
 

Unit 1901, 37 Ton Duc Thang St., District 1, HCMC, Vietnam. 

Tel: +84-8-222.11.891 * Fax: +84-8-222.11.892 

Email: info@traveltown-vn.com * Website: www.traveltown-vn.com 

 

- Xe đưa đón và phục vụ theo chương 

trình 

- Vé tàu lửa (giường nằm, mềm, máy 

lạnh) tuyến Hà Nội – Lào Cai – Hà 

Nội khoang 4 ốp gỗ.  

- Khách sạn tiện nghi : loại phòng loại 

tiêu chuẩn, 02 khách người lớn/phòng.  

(*) SAPA : Mường Thanh, Holiday 

Sapa, North Star…  

(*) HÀ NỘI : Thăng Long Espana, … 

(*) HẠ LONG : Hạ Long Bay, Blue 

Sky…  

(hoặc các khách sạn khác tiêu chuẩn 

tương đương) 

- Khách sạn nghỉ tạm khi chưa có 

phòng theo chương trình 

- Các bữa ăn theo chương trình: 05 

bữa ăn sáng và 09 bữa ăn chính (1 bữa 

buffet 290.000 đồng + 1 bữa trên du 

thuyền Vịnh Hạ Long 250.000 đồng 

và các bữa còn lại 100.000 

đồng/khách).  

- Hướng dẫn viên tại địa phương nói 

tiếng Việt.  

- Phí tham quan theo chương trình. 

- Khăn lạnh + nước tinh khiết 01 chai 

0.5 lít/ khách/ ngày. 

- Bảo hiểm du lịch : trị giá bồi thường 

tối đa là 60,000,000 đồng/trường hợp. 

quan,…  

- Tiền tip trong chuyến đi cho nhân 

viên phục vụ, hướng dẫn viên, tài xế. 

 

TRAVEL TOWN HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH! 
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