
 

  
  

Hành trình phương Bắc 

 

(Thời gian: 5 ngày 4 đêm) 

Khởi hành: 07,14,21,28.11.2018 

Phương tiện: đi về bằng máy bay, xe đời mới cao cấp 

------------------------------------------ 

“Hành trình phương Bắc” sẽ đưa du khách đến Hà Nội 36 phố phường, 

nếm đặc sản đất Hà Thành, chìm đắm trong nên thơ cảnh sắc núi rừng Yên Tử, 

cảm nhận không gian bao la hùng vĩ của Hạ Long, khám phá nét đặc sắc của văn 

hóa vùng cao nơi phố núi Sapa với mênh mông những thửa ruộng bậc thang xanh 

ngút ngàn và  tìm hiểu đời sống văn hóa của đồng bào dân tộc – Đó là những gì 

mà du khách cảm nhận được trong 5 ngày 4 đêm, chương trình “Hà Nội – Yên Tử 

– Hạ Long – Lào Cai – Sapa” của Bờ Cát Vàng Travel. 

 

 

 

 

Ngày 1: TP.HCM – HÀ NỘI – LÀO CAI – SAPA (Ăn trưa, chiều) 

Sáng: Quý khách có mặt tại ga quốc nội, sân bay Tân Sơn Nhất trước giờ bay ít 

nhất bai tiếng. Đại diện công ty Bờ Cát Vàng Travel đón và hỗ trợ Quý 

Khách làm thủ tục đón chuyến bay đi Hà Nội. 

 



 

  
  

 Đến sân bay Nội Bài, Hướng dẫn viên đón đoàn khởi hành đến Lào Cai 

trên con đường cao tốc dài nhất Việt Nam - mạch nối liền giữa Hà Nội và 

các tỉnh Tây Bắc. 

Trưa:      Dùng bữa trưa. 

Đoàn tiếp tục đến thị trấn vùng cao Sapa, tận hưởng cảnh sắc núi rừng 

như tranh vẽ và khám phá cuộc sống của đồng bào dân tộc ít người 

miền Tây Bắc. 

Thăm bản Cát Cát, tìm hiểu nghề dệt nhuộm của dân tộc H’Mông và 

trạm thủy điện Cát Cát thời Pháp – nơi có 3 dòng nước hợp nhau thành 

dòng suối Mường Hoa. 

Chiều:    Dùng bữa chiều. Nghỉ đêm tại Sapa. Tự do dạo phố, tham quan nhà thờ 

đá Sapa, tham dự đêm chợ Tình (nếu đi vào tối thứ 7).  

Ngày 2:   SAPA – FANSIPAN – HÀM RỒNG –  HÀ NỘI (Ăn sáng, trưa, 

chiều) 

Sáng: Dùng buffet sáng tại khách sạn. 

Đoàn khởi hành tham quan chinh phục Fansipan, ngọn núi cao nhất Việt 

Nam (3.143 m) thuộc dãy núi Hoàng Liên Sơn, cách thị trấn Sa Pa khoảng 

9 km về phía tây nam.  

Du khách chinh phục "Nóc nhà Đông Dương"  với hệ thống cáp treo 

Fansipan Sa Pa dài 6,2km đạt 2 kỷ lục Guinness thế giới: Cáp treo ba dây 

có độ chênh giữa ga đi và ga đến lớn nhất thế giới: 1410m và Cáp treo 

ba dây dài nhất thế giới: 6292.5m. Từ tuyến cáp treo, du khách có thể 

cảm nhận được thiên nhiên hùng vĩ, chiêm ngưỡng khung cảnh thung 

lũng Mường Hoa và rừng quốc gia Hoàng Liên từ trên cao. Ngoài ra, du 

khách còn có thể đến hành hương tại Khu du lịch tâm linh – Chùa Trình, 

Chùa Hạ tại ga đến (chi phí cáp treo tự túc). 

Trưa:      Dùng bữa trưa. 



 

  
  

Tham quan và chinh phục núi Hàm Rồng với vườn lan, vườn đào, rừng 

đá, sân mây, lên đến Cổng trời, ngắm toàn cảnh Sapa trong sương mờ.  

Đoàn trở về Hà Nội. 

Tối:         Dùng bữa tối. Nghỉ đêm tại Hà Nội. 

Quý khách có thể dạo một vòng quanh thủ đô, thưởng thức các món đặc 

sản: bún chả cá Lả Vọng, phở Hà Nội, búng thang, bún chả, … hoặc 

thưởng thức café ở phố cổ, Hồ Gươm. 

Ngày 3:   HÀ NỘI – HẠ LONG (Ăn sáng, trưa, chiều) 

Sáng: Dùng buffet sáng tại khách sạn. 

 Tham quan thủ đô Hà Nội với: Phủ Chủ Tịch, ao cá, nhà sàn Bác Hồ, 

Chùa Một Cột, Bảo Tàng Hồ Chí Minh. 

Khởi hành đến Hạ Long, trên đường dừng chân tham quan núi Yên Tử - 

ngọn núi cao 1068m so với mực nước biển, một thắng cảnh thiên nhiên 

còn lưu giữ hệ thống các di tích lịch sử văn hóa gắn với sự ra đời, hình 

thành và phát triển của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, được mệnh danh là 

“đất tổ Phật giáo Việt Nam”. 

Trưa:      Dùng cơm trưa. 

Quý khách lên núi bằng cáp treo (chi phí cáp treo tự túc), tham quan 

chùa Hoa Yên, Bảo Tháp, Trúc Lâm Tam Tổ, Hàng Tùng 700 tuổi…xuống 

núi tham quan Thiền Viện Trúc Lâm với quả cầu Như Ý nặng 6 tấn được 

xếp kỷ lục guiness Việt Nam. 

Đoàn khởi hành về thành phố Hạ Long. 

Chiều:     Dùng bữa chiều. Nghỉ đêm tại Hạ Long. 

Quý khách tự do dạo phố, mua sắm tại chợ đêm hoặc tham gia khu 

Sunworld Hạ Long Park với tất cả khu trò chơi trong nhà, ngoài trời 



 

  
  

hoành tráng có các khu Công viên Rồng, Cáp treo Nữ Hoàng vòng quay 

Sun wheel…(chi phí tự túc). 

 

Ngày 4:   VỊNH HẠ LONG – HÀ NỘI (Ăn sáng, trưa, chiều) 

Sáng: Dùng buffet sáng tại khách sạn. 

 Xuống thuyền ngoạn cảnh Vịnh Hạ Long – Di sản thiên nhiên thế giới với 

hàng ngàn đảo đá có hình dạng kỳ vị - chiêm ngưỡng vẻ đẹp trau chuốt, 

lộng lẫy của động Thiên Cung, vẻ đẹp siêu nhiên của hòn Đỉnh Hương, 

Gà Chọi, Chó Đá…  

Trưa: Dùng bữa trưa trên tàu. 

 Đoàn khởi hành về Hà Nội, trên đường ghé Bắc Ninh, tham quan Đền 

Đô (đền Lý Bát Đế) là nơi thờ 8 vị Vua nhà Lý, đền được xây dựng vào 

thế kỷ 11, một công trình kiến trúc đặc sắc với nghệ thuật điêu khắc đá 

tinh xảo, mang giá trị lịch sử văn hoá đậm nét của Vương Triều Lý. 

Chiều:     Dùng bữa chiều.Nghỉ đêm tại Hà Nội. 

Quý khách có thể tham gia phố đi bộ, chợ đêm, chợ Đồng Xuân, thưởng 

thức đặc sản và mua quà lưu niệm. 

Ngày 5:   HÀ NỘI – TP.HCM (Ăn sáng, trưa) 

Sáng: Dùng buffet sáng tại khách sạn. 

Tham quan Văn Miếu-Quốc Tử Giám, chùa Trấn Quốc, Hồ Tây, Hồ Trúc 

Bạch. 

Trưa:      Dùng cơm trưa.  

Tham quan Hồ Hoàn Kiếm, Đền Ngọc Sơn. 



 

  
  

Hướng dẫn viên tiễn đoàn ra sân bay Nội Bài đón chuyến bay về 

TP.HCM. 

 Kết thúc chuyến tham quan, chia tay đoàn và hẹn gặp lại. 

 

 

GIÁ TOUR TỪ 

(VNĐ/KHÁCH) 

PHỤ THU TRẺ EM 

PHÒNG 
ĐƠN 

NƯỚC 
NGOÀI 

Dưới 2 
tuổi 

Từ 2 - 
dưới 5 

tuổi 

Từ 5 - 
dưới 11 

tuổi 

7.199.000 1.600.000 690.000 300.000 2.750.000 5.400.000 

Giờ bay có thể thay đổi theo quy định của hàng không. Bờ Cát Vàng Travel sẽ 

thay đổi chương trình cho phù hợp với giờ bay mới nhưng sẽ không chịu trách 

nhiệm về các khoản chi phí phát sinh 

Giá tour bao gồm: 

- Vé máy bay khứ hồi TP.HCM – HÀ NỘI – TP.HCM (Jetstar Pacific, VietJetAir) 

- Xe tham quan (xe 16 chỗ, 29 chỗ, 35 chỗ, 45 chỗ) tùy theo số lượng khách thực 

tế trên chuyến đi. 

- Khách sạn 3 sao tại Hà Nội: Moonview, …hoặc tương đương. 

- Khách sạn 3 sao tại Sapa: Golden Plaza, Sunshine, Cosianan, Royal, ... hoặc 

tương đương. 

- Khách sạn 3 sao tại Hạ Long: BMC Thăng Long, Crowm, Golden, ... hoặc tương 

đương. 

- Khách sạn đầy đủ tiện nghi 2 khách người lớn/ phòng, nếu lẻ người thứ 3, đóng 

phụ phí phòng đơn hoặc ngủ ghép phòng 3 khách. 

- Ăn uống theo chương trình:  



 

  
  

+ Ăn phụ: 4 bữa sáng.  

+ Ănchính: 9 bữa chính tiêu chuẩn 120.000 đồng/bữa. 

- Vé tham quan theo chương trình.  

- Hướng dẫn viên tiếng Việt vui vẻ nhiệt tình suốt chuyến đi. 

- Bảo hiểm với mức bồi thường tối đa 30.000.000 đồng/trường hợp. 

- Quà tặng: nón Bờ Cát Vàng Travel, nước, khăn lạnh. 

Không bao gồm: 

- Bia hay nước ngọt trong các bữa ăn. 

- Chi phí cá nhân: điện thoại, giặt ủi, … 

- Chi phí cáp treo YênTử, Fansipan, Sunworld Hạ Long,… 

- Thuế VAT. 

Giá vé dành cho trẻ em: 

- Trẻ em dưới 02 tuổi: giá vé máy bay theo quy định của hãng hàng không; miễn 

giá tour. Cha, Mẹ hoặc người thân đi kèm tự lo các chi phí ăn, ngủ, tham quan (nếu 

có) cho bé.  

- Trẻ em từ 02 – dưới 05 tuổi: 100 % giá vé máy bay; miễn giá tour. Cha, Mẹ hoặc 

người thân đi kèm tự lo các chi phí ăn, ngủ, tham quan (nếu có) cho bé. Hai người 

lớn chỉ kèm 1 trẻ em dưới 5 tuổi, trẻ em thứ 2 trở lên phải mua ½ vé tour. 

- Trẻ em từ 05 – dưới 11 tuổi: 100 % giá vé máy bay; 50% giá tour. Bao gồm các 

dịch vụ ăn uống, ghế ngồi trên xe và ngủ chung với gia đình. Hai người lớn chỉ được 

kèm 1 trẻ em từ 5 đến dưới 11 tuổi, trẻ em thứ 2 trở lên Cha Mẹ mua thêm 1 suất 

giường đơn. 

- Từ 11 tuổi trở lên: 100% giá tour và tiêu chuẩn như người lớn. 

Quy định thanh toán, hủy vé: 



 

  
  

- Sau khi đăng ký, thanh toán ít nhất 50% tiền cọc và đóng hết 100% trước  khởi 

hành 10 ngày. 

- Khi đến ngày thanh toán đủ 100% tổng giá trị tiền tour, nếu Quý khách không 

thanh toán đúng hạn và đúng số tiền được xem như Quý khách tự ý huỷ tour và 

mất hết số tiền đã đặt cọc giữ chỗ. 

- Vé Máy Bay / vé xe lửa / vé tàu cao tốc được xuất ngay sau khi quý khách đăng 

ký, thanh toán, xác nhận thông tin cá nhân (họ tên, ngày tháng năm sinh…) và có 

những điều kiện vé như sau: Không được đổi tên, hoàn vé, hủy vé, thay đổi ngày, 

thay đổi hành trình. 

- Ngay sau khi đặt cọc hoặc thanh toán hoặc trước 15 ngày, nếu hủy mất 10% giá 

tour + 100% tiền vé máy bay. 

- Hủy từ 10 đến trước 8 ngày trước ngày khởi: chịu phí 50% giá tour + 100% tiền 

vé máy bay. 

- Hủy từ 8 đến 6 ngày trước ngày khởi hành: chịu phí 70% giá tour + 100% tiền 

vé máy bay. 

- Hủy từ 5 ngày  trước ngày khởi hành: chịu phí 100% giá tour + 100% tiền vé máy 

bay. 

- Trường hợp quý khách đến trễ giờ khởi hành được tính là hủy 5 ngày trước 

ngày khởi hành. 

- Việc huỷ bỏ chuyến đi phải được thông báo trực tiếp với Công ty hoặc qua fax, 

email, tin nhắn và phải được Công ty xác nhận. Việc huỷ bỏ bằng điện thoại không 

được chấp nhận. 

- Do tính chất là đoàn ghép khách lẻ, Bờ Cát Vàng Travel sẽ có trách nhiệm nhận 

khách đăng ký cho đủ đoàn (10 khách người lớn trở lên) thì đoàn sẽ khởi hành 

đúng lịch trình. Nếu số lượng đoàn dưới 10 khách, công ty có trách nhiệm thông 



 

  
  

báo cho khách trước ngày khởi hành 3 ngày và sẽ thỏa thuận lại ngày khởi hành 

mới hoặc hoàn trả toàn bộ số tiền đã đặt cọc tour. 

- Các ngày đặt cọc, thanh toán, huỷ và dời tour: không tính thứ 7, Chủ Nhật. 

- Trong những trường hợp bất khả kháng như: khủng bố, bạo động, thiên tai, lũ 

lụt… Tuỳ theo tình hình thực tế và sự thuận tiện, an toàn của khách hàng, công ty 

Du Lịch sẽ chủ động thông báo cho khách hàng sự thay đổi như sau: huỷ hoặc thay 

thế bằng một chương trình mới với chi phí tương đương chương trình tham quan 

trước đó. Trong trường hợp chương trình mới có phát sinh thì Khách hàng sẽ thanh 

toán khoản phát sinh này. Tuy nhiên, mỗi bên có trách nhiệm cố gắng tối đa, giúp 

đỡ bên bị thiệt hại nhằm giảm thiểu các tổn thất gây ra vì lý do bất khả kháng.… 

- Đối với sự thay đổi lịch trình, giờ bay do lỗi của hãng hàng không, tàu hoả, tàu 

thuỷ, Bờ Cát Vàng Travel sẽ không chịu trách nhiệm bất kỳ phát sinh nào do lỗi trên 

như: phát sinh bữa ăn, nhà hàng, khách sạn, phương tiện di chuyển, hướng dẫn 

viên, ….  

Lưu ý : 

- Khi đăng ký tour khách hàng bắt buộc phải gởi giấy tờ tùy thân cho đơn vị du 

lịch để vào tên xuất vé và mua bảo hiểm du lịch. Những giấy tờ cá nhân của khách 

hàng (CMND hoặc Passport) thuộc về trách nhiệm của khách hàng. Mọi vấn đề như 

hình ảnh, thông tin giấy tờ trong bản gốc bị mờ, không rõ ràng; Passport, CMND 

hết hạn,… không đúng quy định của pháp luật Việt Nam, Bờ Cát Vàng Travel sẽ 

không chịu trách nhiệm và sẽ không hoàn trả bất cứ chi phí phát sinh nào. 

- Đối với khách Nước ngoài/Việt Kiều: Khi đi tour phải mang theo đầy đủ Passport 

(Hộ Chiếu), Visa Việt Nam bản chính còn hạn sử dụng làm thủ tục lên máy bay theo 

qui định hàng không.   



 

  
  

- Trẻ em (dưới 12 tuổi) khi đi du lịch mang theo giấy khai sinh (bản chính hoặc 

sao y có thị thực còn hạn sử dụng) để  làm thủ tục hàng không.  

- Quý khách từ 14 tuổi bắt buộc phải có CMND hoặc Passport (còn hạn sử dụng), 

KHÔNG SỬ DỤNG GIẤY KHAI SINH. Nếu Quý khách từ 14 tuổi chưa có CMND hoặc 

Passport bắt buộc phải có Giấy xác nhận nhân thân (Có xác nhận chính quyền (còn 

hạn sử dụng)) + Giấy khai sinh.  

- Một số thứ tự, chi tiết trong chương trình; giờ bay; giờ xe lửa; giờ tàu cao tốc 

có thể thay đổi để phù hợp với tình hình thực tế của chuyến đi (thời tiết, giao 

thông…) 

- Qui định nhận & trả phòng tại các khách sạn/resort: nhận phòng sau 14H00 và 

trả phòng trước 12H00 . 

- Hành lý và tư trang du khách tự bảo quản trong quá trình du lịch . 

- Vì lý do sức khỏe và an toàn vệ sinh thực phẩm, Quý Khách vui lòng không mang 

thực phẩm từ bên ngoài vào nhà hàng, khách sạn. Đối với thức uống khi mang vào 

phải có sự đồng ý của nhà hàng, khách sạn và bị tính phí nếu có. 

 

KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH CHUYẾN ĐI THÚ VỊ VÀ BỔ ÍCH ! 

 

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ: 

Hotline: 0252 3822 317 -  088 6234 555 - 0933253386 (Ms Nhuần) – 0907972037 

(Mr Tuấn) 

Email: gm@bocatvangtravel.com.vn 

Website: www.bocatvangtravel.com.vn, www.xemuinephanthiet.com/trang-chu.html 

http://www.bocatvangtravel.com.vn/
http://www.xemuinephanthiet.com/trang-chu.html


 

  
  

Facebook: https://www.facebook.com/bocatvangtour/ 

Zalo/Viber/Wechat/Whatsapp: 0933 253 386 

Skype: nguyenthinhuan1  

 


