Địa Điểm Thuê Xe Máy Giá Rẻ Khi Đi Du Lịch Sapa
Sapa được biết đến 1 thiên đường với quang cảnh đẹp, hàng chục ngọn núi vây quanh với
cây xanh bao bọc sẽ luôn duy trì không khí trong lành, con người thân thiện cùng với những
thửa ruộng bậc thang tuyệt đẹp. Sapa đang là điểm đến yêu thích của nhiều đoàn khách du
lịch quốc tế xin thị thực Vietnam visa on arrival và đặc biệt với các dân phượt trên mọi miền
đất nước. Đối với những khách tham quan ở xa không thuận tiện trong việc chuyển động
bằng xe máy tới Sapa, sở hữu thể mướn xe máy để khám phá. Tuy nhiên, sở hữu ko ít
trường hợp gặp mặt phải rắc rối vì ko chọn được chỗ thuê xe máy.
Dưới đây, là một số kinh nghiệm mướn xe máy lúc các bạn đi du lịch ở Sapa dễ dàng và giá
lại siêu rẻ nữa chứ dành cho Du Khách đi các tour du lịch tại sapa có thể tham khảo:
Giả sử thuê xe máy ở Sapa dịp cao điểm như cuối tuần, ngày lễ các bạn cần liên hệ trước
vài ngày trước khi đi tham quan tránh tình trạng hết xe hoặc phải chịu giá cao. ko nên tới
Sapa rồi mới mướn xe vì chưa chắc đã mang xe sẵn để hành khách thuê. Khi thỏa thuận
thuê được xe và giá quý khách phải hỏi chủ cho thuê xem được đi quanh Sapa hay sát bên
Sapa, có được qua đêm hay không vì đối với mỗi mức giá thuê xe sẽ sở hữu các giá tiền
khác nhau. Thông thường thời gian cho mướn xe máy phượt Sapa 1 ngày được bắt đầu từ
8h-17h, trong đó tiền xăng và những khoản chi phí phát sinh khác do người thuê tự lo.
Giá tiền mượn xe máy ở Sapa dao động từ 80k-240k/ ngày (mức mức giá trên còn tùy
thuộc vào từng mẫu xe cũng như thời điểm mà du khách thuê xe). vì thế, căn cứ vào mức
giá ở trên mà lúc mướn xe quý khách hãy mặc cả tầm giá sao cho phù hợp.
Để có thể thuê được 1 phương tiện đi lại là Xe Máy với giá rẻ nhất thì Du Khách cần
những gì?
•

Để ý kiểm tra đằng trước và sau, còi, đèn, khóa cổ…Tốt nhất các bạn phải xin số điện
thoại của chủ mướn xe để nhờ họ lấy xe mà ko phải giao trực tiếp.

•

Kiểm tra kĩ các vết hư hỏng trên xe giả sử có và giao hẹn trước với chủ cho thuê để
tránh tình trạng bị đền oan.

•

Ưu đãi nhất khách hàng cần mua các hãng xe đời sau sẽ yên tâm hơn, mẫu xe Wave
RS là phổ thông và dễ sử dụng nhất.

•

Sau khi mướn xe nên hỏi trạm xăng gần nhất để đổ xăng, vì cây xăng ở Sapa thường
mở muộn sau 7h sáng và tới tương đối xa.

•

Liền kề ra, người dùng cũng sở hữu thể mướn xe đạp đi dạo quanh bản làng, trung tâm
khám phá vừa rẻ mà cũng rất đã mắt.

Dưới đây là những ông chủ - địa điểm cho thuê xe máy giá rẻ bậc nhất tại Sapa đã
được tin dùng của người dân và du khách
Tại Sapa khách tham quan mang đa số lựa đặt để mướn xe máy, tuy nhiên không phải địa
chỉ nào cũng rẻ và uy tín. Dưới đây, là 1 số địa chỉ cho mướn xe máy ở Sapa ưu đãi nhất
người dùng mang thể tham khảo:
- Chị Lý: Cho mướn xe đi chơi SaPa, Y Tý, Bắc Hà, Lai Châu… giao xe ở địa phận Lào Cai,
nhưng bạn sẽ buộc phải chi thêm một khoản chi phí bằng với giá vé xe bus đi Lào Cai –
Sapa. Liên hệ: 0915 190874.

- Trung tâm Thông tin tham quan Lào Cai – Số 02 Fansipan. Huyện Sapa. Lào Cai. Điện
thoại: 020 3871975. Liên hệ: 0243 994 2811 hoặc +84 935 999 886.
- Anh Tuân: ĐT: 0983 644588.
- Anh Tráng: ĐT: 0935 999886.
- Thuê tại khách sạn Hoàng Hà (Sapa): địa chỉ số 08B đường Thác Bạc, đến với sapa,
huyện Sapa, tỉnh Lào Cai. Điện thoại: 0203 872 535; Đường dây nóng: 0918 324 535; Fax:
0203 873 466.
- Khách sạn Thành Đạt – Địa chỉ: Đường Thạch Sơn-Phố Hàm Rồng – TT Sapa: ĐT:
01234346668. Gọi số: 0973865292.
- Anh Nghĩa – Liên hệ: 0973865292. Hoặc mướn xe ở địa chỉ: 21 Thạch Sơn. Huyện Sapa.
Lào Cai. Điện thoại: 0983 644588.
Nguồn: Đặt khách sạn

