COMBO SAPA: BB HOTEL SAPA 4* 2N1Đ SUPERIOR + VÉ XE GIƯỜNG NĂM INTERBUSLINE
+ VÉ CÁP TREO FANSIPAN 02 NGƯỜI
Độ dài tour
Chương trình tham khảo
Khởi hành
Phụ trách tư vấn

2 ngày 1 đêm
Thứ bảy, Chủ nhật hàng tuần

THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Ms Lệ Thủy - 01687 303 687 hoặc 024 730 56789 (ext 106)
Skype: thuy.vu-vietrantour
Email: thuy.vu@vietrantour.com.vn
Những ngọn núi cao xa xa mây phủ, những dòng suối trong vắt như pha lê uốn lượn, những thửa ruộng bậc thang. ở độ cao 1600m so
với mực nước biển, Sapa là một danh thắng nổi tiếng của Việt Nam và là điểm hấp dẫn du khách không chỉ ở Việt Nam mà cả với du
khách nước ngoài. Không phải ngẫu nhiên mà người Pháp đã chọn Sapa là một khu nghỉ dưỡng cho mình từ những năm đầu cuả thập
kỷ 20.

Ngày 1: HÀ NỘI - SAPA
Sáng: Xe đón Quý khách tại điểm hẹn khởi hành đến Sapa.
Đến thị trấn Sapa, Quý khách chủ động về khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi (nhận phòng sau 14h)
Chiều:Quý khách tự do khám phá các điểm du lịch đặc trưng của Sapa như Nhà thờ Sapa, bản Cát Cát....
Tối: Quý khách thưởng thức đặc sản địa phương và nếu có cơ hội, Quý khách sẽ có dịp tham gia phiên Chợ Tình – là một điểm du lịch
hấp dẫn đối với khách du lịch cả trong và ngoài nước khi tham gia tour DL Sapa. Mỗi tuần, chợ họp một lần vào tối thứ Bảy. Ðây là chợ
của người Dao)
Nghỉ đêm tại khách sạn BB Hotel 4*.

Ngày 2: SAPA - HÀ NỘI
Sáng: Sau khi ăn sáng tại khách sạn, Quý khách chủ động phương tiện đến ga làm thủ tục lên Fansipan - là ngọn núi nằm trên dãy
Hoàng Liên Sơn. Ngọn núi vẫn được mệnh danh là nóc nhà Đông Dương bởi độ cao 3143m so với mực nước biển.
Chiều: Quý khách đến điểm hẹn để khởi hành về Hà Nội theo giờ đã đăng ký.
Kết thúc chuyến đi.

Đã bao gồm
01 đêm khách sạn BB Hotel 4*, hạng phòng superior twin/ double
01 bữa ăn sáng tại khách sạn
02 vé xe giường nằm Interbusline khứ hồi
02 vé cáp treo Fansipan.

Chưa bao gồm
Các chi phí cá nhân không nằm trong mục Bao gồm
Thuế VAT.

Thủ tục / Cần chuẩn bị
Chứng minh nhân dân và các giấy tờ tùy thân khác.

Ghi chú
Combo áp dụng cho 02 người/combo, đối với trẻ em sẽ tính phụ thu theo từng combo và từng thời điểm khi check dịch vụ
Khi đến lấy vé cáp treo Fansipan, vui lòng trình chứng minh nhân dân và đọc code vé tại quầy bán vé.
Nhận phòng sau 14h và trả phòng trước 12h.

