Tổng hợp kinh nghiệm du lịch Sapa
Sapa là một thị trấn vùng cao ở sườn núi Lô Suây Tông của tỉnh Lào Cai, Việt Nam.
Vùng đất kỳ diệu này là sự kết hợp đầy sáng tạo của phong cảnh thiên nhiên hoang
sơ, núi đồi bạt ngàn cùng con người giản dị, chân chất. Hãy cùng Dulichso ghé thăm
Sapa để khám phá kinh nghiệm du lịch Sapa, đến thăm những thắng cảnh nơi đây
và trải nghiệm những nét văn hóa của thị trấn Tây Bắc này.
Du lịch Sapa mùa nào đẹp nhất?
Tháng 9-11 hoặc tháng 3-5: Thời điểm này thời tiết ở Sapa ổn định nhất, ngày nắng
khô, đêm hơi lạnh. Theo kinh nghiệm du lịch Sapa tự túc khi đến Sapa vào tháng 35, du khách sẽ được trải nghiệm tận mắt những buổi lên nương cấy lúa của đồng
bào dân tộc thiểu số. Vào tháng 9-10, những thửa ruộng bậc thang tràn ngập một
màu vàng óng của lúa nương chín. Tuy nhiên du khách nên du lịch Sapa tháng 9,
khi đồng bào vẫn chưa gặt lúa để tận hưởng trọn vẹn khung cảnh.
Tháng 12-2: Sapa mùa này rất lạnh, thường có tuyết rơi và sương muối, đồng thời
cũng là mùa đào nở. Đây là thời điểm thích hợp để lên Sapa ngắm tuyết rơi. Nhiều
đôi bạn trẻ chọn thời gian này để dành thời gian bên nhau ở Sapa.
Phương tiện di chuyển đến Sapa
Để tới Sapa, tùy vào địa điểm xuất phát, du khách có thể chọn cho mình phương
tiện di chuyển phù hợp. Nếu từ Hà Nôi, du khách có thể bắt xe khách hoặc mua vé
tàu hỏa tới thị trấn Sapa (xe khách) hoặc ga Lào Cai (tàu hỏa). Nếu từ TP. Hồ Chí
Minh, bạn sẽ phải đi một quãng đường khá xa để tới Hà Nội, khoảng 60 giờ đối với
xe khách và tàu hỏa; 2 giờ đối với máy bay.
TP. HCM – Hà Nội – Sapa
Để tới được Sapa bạn có thể lựa chọn những phương tiện khác nhau : máy bay, tàu
hỏa, xe khách. Đi bằng máy bay tới Hà Nội rồi bắt xe khách tới thẳng thị trấn Sapa
là phương án tiết kiệm thời gian nhất. Tuy nhiên, nếu bạn muốn giảm thiểu chi phí,
tàu hỏa hay xe khách cũng là lựa chọn không tồi.
Giá vé máy bay từ TP.HCM ra Hà Nội là 940.000đ đối với hãng hàng không Bamboo
Air, 950.000 – 1.060.000đ đối với Vietjet Air và Vietnam Airlines là 1.500.000 –
2.655.000đ. Các hãng xe khách ở TP.HCM bạn có thể tin tưởng bao gồm : Hoàng
Long, Mai Linh, Tân Đạt… với mức giá từ 550.000 (xe giường nằm). Giá vé tàu hỏa
từ TP.HCM đến Hà Nội từ khoảng 782.000đ/vé/người.
Hà Nội – Sapa
Đối với những du khách di chuyển từ TP.HCM tới Hà Nội hay du khách xuất phát từ
Hà Nội, đều có thể chọn tàu hỏa hay xe khách để tới Sapa. Kinh nghiệm du lịch Hà
Nội – Sapa thì xe khách khởi hành từ nhiều bến như Mỹ Đình, Gia Lâm với giá vé
giường nằm khoảng 280.000đ. Xe mất khoảng 9 tiếng để lên thị trấn Sapa. Những
du khách đi bằng tàu hỏa sẽ mất thêm 1-2 tiếng để tới nơi. Mức giá vé rẻ hơn đôi
chút, vào khoảng 250.000đ/vé/người.

Phương tiện di chuyển ở Sapa
Đi bộ
Sapa nhiều đồi núi, vì vậy đi bộ để khám phá Sapa đôi khi lại là tốt nhất. Để chuyến
đi được thuận lợi và an toàn, du khách nên trang bị đầy đủ giày, gậy, dụng cụ y tế
và đương nhiên là một sức khỏe ổn định.
Xe đạp, xe máy
Xe đạp, xe máy rất thích hợp để di chuyển giữa các bản, các điểm tham quan nhờ
tính cơ động cao và đặc biệt thích hợp với những lữ khách ưa thích trải nghiệm cảm
giác phượt Sapa. Hai loại phương tiện này có thể được thuê ở khách sạn cũng như
trung tâm du lịch.
Xe ô tô
Nếu đi theo một nhóm du lịch hay theo tour du lịch Sapa, du khách nên lựa chọn ô tô
để đi khám phá Sapa. Ô tô với khả năng di chuyển nhanh giúp tiết kiệm thời gian,
giúp du khách tham quan được nhiều nơi hơn. Một số tuyến đường ô tô du lịch ở
Sapa phục vụ: Lào Cai – Sapa, Sapa – Cốc Ly – Sapa, Lào Cai – Cốc Ly – Sapa,
Lào Cai – Bắc Hà – Sapa.
Nhà nghỉ, khách sạn tại Sapa
- Sapa Hostel ở số 1 đường Hoàng Liên, Trung tâm thành phố Sapa: tuy chỉ có
10 phòng nghỉ nhưng tất cả đều được trang bị đầy đủ tiện nghi lò sưởi điện,
bình nước nóng, TV… Ngoài ra nhà hàng – quán cafe, quầy bar luôn mở cửa
24h. Khách sạn nằm ở gần trung tâm, giúp du khách dễ dàng đi tới các điểm
tham quan cũng như di chuyển lên các tỉnh thành lân cận. Giá phòng một
đêm thấp nhất là $8. Link đặt phòng tại Hotels in Sapa.
- Grand View Sapa Hotel có địa chỉ 058 Fan Si Pan, Trung tâm thành phố
Sapa: đem lại nhiều tiện nghi cho du khách hơn những gì một khách sạn 1
sao có thể làm bao gồm: nhà hàng, cho thuê xe, giặt là… Khách sạn có đến
34 phòng nghỉ chất lượng tốt, view đẹp với mức giá vô cùng phải chăng, chỉ
từ $15/đêm.
- Riverside Sapa Hotel nằm ở số 018, đường Ngũ Chỉ Sơn, Trung tâm thành
phố Sapa: có một vị trí không thể tốt hơn khi nằm ở vị trí giao thông thuận
tiện, chỉ mất vài phút đi bộ đến núi Hàm Rồng, chợ Sapa cùng các điểm du
lịch khác. Các phòng nghỉ của khách sạn vô cùng chất lượng, tiện nghi, dịch
vụ tốt chắc chắn sẽ làm hài lòng du khách trong những ngày nghỉ dưỡng ở
Sapa. Giá phòng nghỉ một đêm thấp nhất: $16. Link đặt phòng tại Hotels in
Sapa.
- Elysian Sapa Hotel ở 38 Cầu Mây, Trung tâm thành phố Sapa: là một khách
sạn đẹp với những phòng nghỉ chất lượng, tiện nghi cùng nhiều dịch vụ tiện
ích và đội ngũ nhân viên nhiệt tình, thân thiện. Bên cạnh đó, khách sạn nằm
ở khu vực ẩm thực, mua sắm sầm uất nhất Sapa nên du khách không mất
nhiều thời gian để kiếm một quán ăn nhẹ hay cửa hàng lưu niệm để mua một
món quà tặng người thân. Giá phòng nghỉ một đêm thấp nhất: $19. Link đặt
phòng tại Hotels in Sapa.
- Fansipan View nằm trên đường Xuân Viên, Thị trấn Sapa: là một khách sạn
có lối thiết kế truyền thống pha lẫn hiện đại. Khách sạn có 15 phòng nghỉ,
được trang bị nội thất hiện đại cùng nhiều dịch vụ tiện ích. Du khách được
đưa đón tận tình tới và rời khách sạn ở Lào Cai. Về cảnh quan, các phòng

-

của khách sạn đều có tầm nhìn đẹp, đối diện khách sạn là công viên vườn
hoa Sapa. Giá phòng mỗi đêm thấp nhất khoảng $23. Link đặt phòng tại
Hotels in Sapa.
Khách sạn Mường Thanh Sapa tại số 044 Ngũ Chỉ Sơn, Sapa: là một trong
những khách sạn hiện, tiện nghi và nhiều phòng nhất Sapa. 103 phòng ở
khách sạn đều có ban công nhìn thẳng ra núi Hàm Rồng và hồ Sapa. Không
chỉ có vậy, đến với Mường Thanh Sapa, du khách sẽ được trải nghiệm nhiều
tiện ích như: phòng tập tennis, bể sục, spa… cùng những tour du lịch quanh
Sapa. Khách sạn có mức giá phòng mỗi đêm thấp nhấp chỉ từ $35. Link đặt
phòng tại Hotels in Sapa.

Địa điểm tham quan khi đi du lịch Sapa
Theo kinh nghiệm đi du lịch Sapa thì với thời gian ít ỏi khi đi du lịch bạn sẽ không
thể nào đi hết các điểm thăm quan của Sapa, chính vì thế bạn cần phải biết những
nơi đáng chú ý. Dưới đây chúng tối sẽ giới thiệu một số địa điểm du lịch Sapa hàng
đầu tới các bạn.
Cầu Mây
Trước kia ở Sapa, cư dân địa phương muốn đi từ Tả Van đến trung tâm Sapa đều
phải đi qua Cầu Mây. Cây cầu bắc ngang qua dòng suối Mường Hoa thơ mộng này
được kết bằng sợi mây và song, đều là các loại cây leo trong rừng. Những ngày
sương mù giăng lối khắp chân cầu, người đi qua sẽ có cảm giác như đang được đi
trên những đám mây bồng bềnh vậy. Ngày nay, Cầu Mây chỉ dành riêng cho khách
du lịch đến tham quan, còn người dân đi qua suối sẽ dùng cây cầu gỗ khung sắt
được dựng lên gần đó.
Núi Hàm Rồng
Núi Hàm Rồng nằm ngay cạnh trung tâm thị trấn Sapa, thuộc dãy Hoàng Liên Sơn
là một thắng cảnh bạn không thể bỏ qua khi tới Sapa. Núi có tầng thực vật đa dạng,
từ cây lá rộng, dây leo cho đến lá kim và trúc núi, thay đổi theo độ cao. Cái tên của
ngọn núi gắn liền với truyền thuyết ba anh em nhà rồng theo sắc lệnh của Ngọc
Hoàng do chậm chân không tìm được địa phận cho mình trước thời hạn của Ngọc
Hoàng mà hóa thành đá. Núi Hàm Rồng ngày nay được xây dựng thành khu du lịch
với nhiều địa điểm đáng tham quan như vườn hoa Hàm Rồng, vườn đá Thạch Lâm
hay Sân Mây cao vời vợi.
Nhà thờ đá Sapa
Trong số những kiến truc cổ của người Pháp ở Sapa, nhà thờ đá Sapa là công trình
toàn vẹn duy nhất còn sót lại. Nhà thờ tọa lạc ở trung tâm thị trấn Sapa, với tổng tiện
dịch khuôn viên lên tới 6.000 m2 đủ chỗ cho việc bố trí các khu vực và nơi sinh hoạt
cho giáo dân. Kiến trúc nhà thờ được theo hình thập giá dựa trên kiến trúc Gotic La
Mã cùng với đó là 2 hướng đầu, cuối di tích lần lượt là hướng đón nguồn sáng thiên
chú (hướng đông) và hướng chỉ đến nơi sinh thành chúa Kitô (hướng tây). Ngày
nay, khu vực quanh nhà thờ vẫn luôn là địa điểm buôn bán của người dân tộc, nơi
hành lễ của các giáo dân hay thậm chí là chốn hẹn hò của của những đôi trai gái
gặp nhau trong phiên chợ tình.
Bản Tả Phìn
Nằm cách trung tâm thị trấn Sapa 12km, đi lên hướng đông bắc du khách sẽ được
tới thăm Bản Tả Phìn, một bản làng xinh đẹp, nơi cư trú của hai dân tộc Dao Và

H’mông. Đi men theo con đường vào cuối bản Tả Phìn, du khách sẽ thấy hang Tả
Phìn nằm dưới chân một ngọn núi cao. Hang động có đường đi ngoằn ngoèo như đi
xuyên lên vách núi, hai bên là những nhũ đá với nhiều hình dáng kì lạ hòa trong âm
thanh của những giọt nước nhỏ từng giọt xuống nền. Không chỉ có cảnh quan thiên
nhiên đẹp, Tả Phìn còn nổi tiếng với làng nghề thổ cẩm đậm nét văn hóa Sapa. Sản
phẩm thổ cẩm Tả Phìn đa dạng về kiểu dáng và màu sắc hoàn toàn do bàn tay khéo
léo của các chị em người Dao, H’mông dệt nên.
Bản Cát Cát
Nằm cách trung tâm thị trấn Sapa 2km, Cát Cát là một bản làng lâu đời của người
Mông. Bản có tên Cát Cát từ đầu thế kỷ XX do người Pháp đặt theo tên thác nước
CatScat (tiếng Pháp) nơi đây. Bản có kiến trúc nhà cổ ở nhiều nét như nhà lợp ván
gỗ, cột nhà kê trên phiến đá tròn (vuông) hay giữ lại sàn gác lương thực dự trữ. Mặc
dù cuộc sống khác trước nhiều, nhưng người bản Cát Cát vẫn gìn giữ được truyền
thống từ trang phục, nghề truyền thống cho đến những phong tục lâu đời.
Bản Hồ
Đi về phía Tây Nam huyện Sapa 30km là xã Bản Hồ, nơi các dân tộc anh em Mông,
Dao, Tày, Giáy và Nùng cùng chung sống. Đường lên bản Hồ là chặng đường thử
thách với nhiều cung đường núi đồi quanh co, uốn lượn, vô cùng khó đi và đương
nhiên không dành cho những người thiếu kiên nhẫn. Tuy nhiên, một khi đã đến nơi
du khách chắc chắn sẽ bị lôi cuốn bởi thiên nhiên kỳ vĩ, những di sản văn hóa độc
đáo.
Bản Tả Van
Tả Van theo tiếng địa phương có nghĩ là vòng cung lớn. Có lẽ đúng vậy, bản Tả Van
có vị trí rất đặc biệt, đằng sau tựa lưng vào dãy Hoàng Liên Sơn trùng điệp, đằng
trước có dòng suối Mường Hoa chảy qua. Người dân Tả Van sống chủ yếu bằng
làm ruộng nương, rèn dụng cụ và chạm khắc bạc. Công việc của họ vẫn diễn ra
bình thường mặc dù thường xuyên có khách du lịch ghé thăm bản. Đến thăm bản
Tả Van, du khách sẽ có dịp tham gia văn nghệ cùng với người dân tộc Giáy như
múa quạt, múa then…
Bản Sín Chải
Khác với các bản làng khác, Sín Chải không phải địa điểm tấp nập du khách ghé
thăm. Cách thị trấn Sapa khoảng 5km, bản Sín Chải là nơi sinh sống của 1600
người H’Mông đen. Người H’Mông ở Sín Chải sống dựa vào trồng trọt, chăn nuôi và
chỉ lên nương gieo lúa, ngô một mùa giữa tháng tư. Không ồn ào, náo nhiệt, Sín
Chải là nơi tuyệt vời cho những du khách tìm một chốn nghĩ dưỡng cách xa thành
thị.
Thung Lũng Mường Hoa
Thung lũng Mường Hoa cách thị trấn Sapa 10km về phía Đông Nam là một điểm thu
hút du khách nhòe cảnh đẹp hữu tình hiếm có. Nơi đây có nhiều dân tộc anh em
cùng sinh sống, tạo nên một Mường Hoa nhiều nét văn hóa. Thung lũng có một bãi
đá cổ xen giữa cỏ cây và những thửa ruộng bậc thang bạt ngàn. Bãi đá với hàng
trăm tảng sa thạch có hình vẽ kỳ bí này đã được xếp hạng di tích quốc gia – di sản
độc đáo của người Việt Cổ.
Đỉnh Fansipan

Fansipan nằm về phía tây nam thị trấn Sapa là ngọn núi cao nhất Đông Dương
(3143m), thuộc dãy Hoàng Liên Sơn. Dọc con đường lên núi, du khách sẽ được
khám phá hệ động thực vật phong phú, thay đổi theo từng độ cao. Ngày nay, việc
chinh phục đỉnh Fansipan trở nên dễ dàng hơn với mọi người khi tuyến cáp treo
Fansipan đi vào hoạt động đầu năm 2016.
Món ăn ngon nên thử tại Sapa
Hãy khám phá hết những món ăn ở Sapa theo kinh nghiệm du lịch Sa Pa tổng hợp.
Mình đã bỏ lỡ rất nhiều món ăn ngon và nổi tiếng tại đây nên đã quyết định quay lại
Sapa và thưởng thức hầu hết những đặc sản này. Dưới đây là một số món ăn bạn
nên thử khi đến Sapa.
Thắng cố
Thắng cố là một món ăn cổ truyền của người H’Mông, ra đời cách đây 200 năm, dần
trở thanh món ăn không thể thiếu đối với người Tây Bắc ngày nay. Khác với Thắng
Cố ngày trước được làm từ toàn bộ nguyên liệu của một con ngựa, ngày nay
nguyên liệu làm Thắng Cố có thể lấy từ thịt ngựa hoặc bò, lợn cắt nhiều miếng đem
trộn với nội tạng rồi đun sôi. Để thưởng thức Thắng Cố đúng điệu, du khách nên
dùng kèm rượu ngô nơi đây. Nếu muốn thưởng thức thắng cố, bạn có thể ghé qua
nhà hàng anh Dũng Sapa, một trong những điểm đến quen thuộc của nhiều du
khách.
Các món nướng Sapa
Sapa là nơi người dân rất ưa chuộng các món nướng, có lẽ do khí hậu lạnh giá nơi
đây. Vì vậy, ăn đồ nướng ở Sapa trở thành một trong những hoạt động không thể
thiếu đối với không chỉ những lữ khách. Du khách có thể bắt gặp những quán
nướng ngay ở ven đường hay thậm chí là một con phố đồ nướng như khu bán đồ
nướng gần nhà thờ đá Sapa. Gần như món gì cũng có thể đem ra nướng được:
trứng gà nướng, thịt nướng, cơm lam nướng, ngô khoai nướng. Có những món
nướng do chính người dân Sapa tự nghĩ ra và phát triển.
Mèn mén
Từ xưa, khi người H’Mông mắt bắt đầu sinh sống trên những triền núi cao không
trồng lúa nước được, lại khó khăn trong việc giao thương, món Mèn Mén đã trở
thành lương thực ăn thay thế cho cơm. Mèn mén có nghĩa là bột ngô hấp, mà theo
kinh nghiệm của người địa phương nên chọn ngô tẻ địa phương là ngon nhất. Mèn
mén thường ăn cùng với tương ớt, đậu xị, rau thơm, nhai chậm, kỹ để thấy được cái
ngon. Làm mèn mén không khó, nhưng đòi hỏng sự công phu và thời gian. Có thể
thấy món Mèn Mén đặc sản đã thể hiện phẩm chất kiên trì của người H’Mông.
Gà đen nướng mật ong Sapa
Gà đen (gà ác) Sapa thân hình nhỏ, tầm hơn 1 kg/con, có làn da đen sì đặc trưng.
Trong số những món chế biến từ gà đen, món đáng thưởng thức nhất có lẽ là gà
đen nướng mật ong. Gà được tẩm ướp gia vị và phết lên mình một lớp mật ông vừa
đủ. Chỉ cần tẩm quá mật ong một chút thì miếng thịt gà khi nướng sẽ bị cháy. Mật
ong để tẩm ướp được người dân lấy từ sâu trong rừng, vị ngọt dịu chứ không gắt
như mật ong nhà nuôi.
Lợn cắp nách

Lợn cắp nách là giống lợn được người Mông nuôi thả rông, kích thước vô cùng nhỏ
chỉ khoảng 4-5kg một con trưởng thành. Khi đem ra chợ bán, người dân chỉ cần bắt
và kẹp vào nách nên lợn được goi là “lợn cắp nách”. Lợn sau khi được làm sạch,
tẩm ướp thì đem nướng hoặc quay nguyên con. Thịt lợn mỏng, ngọt lịm, xương nhỏ,
mềm dùng chung với rượu táo mèo Sapa đúng là tuyệt hảo!
Mua sắm và quà khi đi du lịch Sapa
Còn gì thú vị và sung sướng hơn khi mang những món quà độc đáo của Sapa dành
tặng cho những người thân yêu của mình. Sapa không thiếu của ngon vật lạ để bạn
làm quà. Nhưng kinh nghiệm du lịch Sapa cho thấy có một số món quà dưới đây rất
đặc biệt để làm quà, hãy tham khảo ngay nhé.
Nấm hương rừng Sapa
Nấm hương rừng Sapa có bề ngoài khá giống với các loại nấm hương khác nhưng
hương vị thì là đặc trưng. Ở các phiên chợ Sapa, du khách dễ dàng bắt gặp những
sạp hàng bán nấm hương rừng khô với giá chỉ khoảng 100.000đ/kg.
Rau cải mèo Sapa
Cải mèo Sapa là giống cải đặc sản chỉ có ở Sapa. Rau có vị giòn dai, khi bắt đầu ăn
thấy đắng nhưng tới cuống họng lại có vị ngọt. Rau cải mèo Sapa được người dân
nơi đây trồng rất nhiều, thời điểm gần thu hoạch dọc sườn đồi chỉ toàn mày xanh
bạt ngàn của cải mèo. Khi vận chuyển, du khách nên để rau trong sọt tre, tránh cho
rau bị dập.
Thịt trâu gác bếp Sapa
Thịt để làm món thịt trâu gác bếp ở Sapa được lấy từ phần thịt vai, bắp, lưng của
trâu bản, tẩm ướp những gia vị đặc trưng, rồi vắt lên gác bếp. Hơi nóng từ khói bếp
tỏa lên sẽ làm chín thịt từ từ, thông thường từ 8 tháng đến 1 năm. Thịt trâu gác bếp
dùng để chể biến nhiều món nhưng ăn thịt sẽ chấm muối ớt chanh lại là ngon nhất.
Rượu táo mèo Sapa
Táo mèo được trồng rất nhiều ở Sapa, chủ yếu để ngâm rượu. Táo mèo được bổ
đổi để bỏ sâu, ngâm nước một lúc cho bớt chát rồi cho vào bình ngầm đường. Qua
1 lần chắt nước cốt là rượu có thể dùng được. Rượu táo mèo có nhiều tác dụng,
giúp chữa những bệnh về thần kinh và huyết áp. Du khách có thể mua rượu táo
mèo nguyên chất ở những phiên chợ của người Mông.
Tương ớt Mường Khương
Tương ớt Mường Khương được chế biến từ 10 loại nguyên liệu khác nhau là một
đặc sản du khách nên mua về tặng người thân khi ghé thăm Sapa. Tương ớt được
làm từ những trái ớt thóc bé xíu xay cùng tỏi, trộn với nhiều loại gia vị khác nhau
mới cho ra được chai tương ớt thơm ngon. Tương ớt có thể ăn cùng nhiều món
khác nhau như đồ nướng, luôn, gia vị cho phở …
Lưu ý khi đi du lịch Sapa
Một số lưu ý nhỏ dưới đây sẽ giúp cho bạn có chuyến đi du lịch Sapa hoàn hảo hơn
cũng như giảm bớt những thiếu sót trong quá trình chuẩn bị đi Sapa:
Tiền bạc và Giấy tờ
Một số giấy tờ cần thiết bạn cần phải mang đi trong chuyến du lịch Sapa như sau:

-

Vé máy bay du lịch (nếu bạn là Việt Kiều cần mang vé máy bay khứ hồi về
nước)
Giấy/số xác nhận nếu mua vé máy bay qua mạng
Hộ chiếu có Vietnam visa (nếu cần) /Thẻ chứng minh nhân dân
Bản sao giấy đăng ký kết hôn (để check-in khách sạn khi đi cùng gia đình)
Bản sao giấy khai sinh của con cái (để check-in máy bay trong nước khi chưa
có hộ chiếu, CMND)
Thẻ khách hàng thường xuyên/ưu đãi của hãng hàng không (Frequent
flyer/frequent guest cards)
2 ảnh cá nhân (khổ làm hộ chiếu), bản sao thông tin cá nhân trong hộ chiếu
(sử dụng khi mất hộ chiếu)
Voucher/coupon/các loại vé (khi book các dịch vụ)
Giấy phép lái xe, bảo hiểm (nếu bạn tự lái xe đi du lịch)
Về tiền bạn có thể cầm tiền mặt cũng như chuẩn bị thêm thẻ ATM tiện cho
việc rút tiền khi cần thiết.

Quần áo bạn cần mang đầy đủ, lựa chọn những bộ quần áo nhẹ dễ giặt dễ gấp nhỏ.
Ngoài ra bạn cũng cần mang theo áo mưa, ô dù đề phòng những cơn mưa bất chợt
hay khi nắng to. Giảm giá 60%: Dành cho Nữ và Dành cho Nam
Giày dép
Bạn cần chuẩn bị giầy, dép đế mềm và nhẹ để thuận tiện cho việc di chuyển thường
xuyên trong quá trình đi du lịch bởi bạn sẽ phải đi bộ rất nhiều.
Y tế
Bạn cũng nên lưu ý mang theo thuốc cảm, băng cá nhân, oxy già, thuốc trị côn trùng
cắn, dầu gió, thuốc đau bụng, thuốc say tàu xe, máy bay… để đề phòng những lúc
bị cảm hay tai nạn bất ngờ tại điểm du lịch.

