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Vietnam Tourist Trân trọng giới thiệu chương trình:  

 

 

 

Thời gian: 3 Ngày 3 Đêm 

Phương tiện: Đi về ÔTô 

Khởi hành: Tối thứ 5 hàng tuần 

 

LỊCH TRÌNH CHI TIẾT 

ĐÊM 01: TP. HỒ CHÍ MINH – ĐÀ LẠT 

21h00: Xe và Hướng dẫn viên của Vietnam Tourist đón quý khách tại điểm hẹn để khởi hành đi tour 

Đà Lạt 3 ngày 3 đêm. Trên đường đi, đoàn sẽ cùng HDV giao lưu, sinh hoạt và nghỉ ngơi trên xe 

Các điểm đón tour : 

Địa điểm 1: Văn phòng VIETNAM TOURIST TÂN PHÚ - Số 66 , Lê Lăng, Phú Thọ Hòa , Tân Phú (Lúc 21h00). 

Địa điểm 2: Văn phòng VIETNAM TOURIST - Số 12, Bàu Cát 8,P.11, Quận Tân Bình (Lúc 21h30). 

Địa điểm 3: Nhà Văn Hóa Thanh Niên - số 6, Phạm Ngọc Thạch, Quận 1 ( 22h00) 

Địa điểm 4: Ngã tư Thủ Đức, Xa Lộ Hà Nội (Lúc 22h30). 

Ngoài ra xe có thể đón quý khách dọc theo quốc lộ 1A đến ngã ba Dầu Dây 

NGÀY 01: TP.ĐÀ LẠT – DALAT GOLF -  QUÊ GARDEN – CAFÉ F – CÁNH ĐỒNG HOA – 

CAFÉ XỨ SỞ THẦN TIÊN - CHÙA THIÊN VƯƠNG CỔ SÁT ( CHÙA TÀU) – NHÀ THỜ 

DOMAIN -  LANGBIANG – CỒNG CHIÊNG TÂY NGUYÊN                                          

                                                                                                                                      ( Ăn: Sáng, trưa, tối)  

Buổi sáng: 

04h30: Đến TP.Đà Lạt,xe đưa quý khách ghé Dalat Golf  để nghỉ ngơi, vệ sinh cá nhân. Tại đây sẽ có 

ghế nệm, ghế thư giản để quý khách nghĩ ngơi miễn phí thoải mái. 

Bên cạnh nghĩ ngơi, quán còn có view ngắm toàn cảnh thành phố, ngắm sương mù lan tỏa khắp thành phố 

buổi sớm mai. 

06h00: Qúy khách dùng bữa sáng 

https://www.facebook.com/dalatgolfcafe/?__tn__=K-R&eid=ARDOe6Sz3JlRW2PIlA25-Ucr0TzxxmD9aHtK8rs_67sUgFeqNhenR9qBk_g-pZ__qBhWwDgVvhl9BUSH&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDR16m1CQXKCTLKDZfrlNhJIwXi4hdIoLjNgT2ayul3d0cVA6J6MIm-xlfe5dxofdtpPAYcmDyKp3Obc6R868ZNG0XXuZPzEtvUCu8qL3LTO-hcrTar_68jqNXi0rf1mKxf4VI2zXLAQw3Vl76cVYKirQPk-qzlMRf4KLCBdlYBLZyjry2H3eEo2DZyvscZAIQeEVRJpD2B6LrkKBJMTB9S_-5_pQT-UHEI4DgniIuVBbq4v8rOGlL4QNxnBUoFLVv8y2TLetfxJWsI3VgRCjLij5BqCWBdRXqJ6wdAed8vLB2s5DEKakFkSpLgcrO0OP597glIU2D9P1xQU2_1J3aaW-V6Au2bze0AY0kpyGqKAV2sC2xLVjaGFnOdOz-fhgSoAgDCfm89HgYIG2-nMenO4WWqzJNAWQn3s3vgu9qFmh_o
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Thực đơn: Bún bò + trà nóng 

07h30: Xe đưa quý khách ghé tham quan Quê Garden. Một địa điểm mới nổi , nơi nổi tiếng với khu vườn 

bonsai lá kim lớn nhất Việt Nam.Không chỉ vậy bao bọc xung quanh những cây bonsai lá kim này là những 

khu vườn được chăm sóc tỉ mỉ bằng những loài hoa nổi tiếng của Đà Lạt tạo ra một không gian vô vùng 

đặc sắc cho những người đam mê cái đẹp đến từ thiên nhiên.Bên cạnh đó QUE Garden còn thiết kế những 

hồ cá Koi đạt tiêu chuẩn Nhật Bản với hàng ngàn con cá Koi được lựa chọn kỹ lưỡng từ nhiều giống cá Koi 

khác nhau. Mang đến một không gian thư thái hoà quyện với thiên nhiên Đà Lạt. 

Ngoài ra bên cạnh Quê Garden là điểm tham quan cafe F – Cánh đồng hoa đang là điểm đến làm giới trẻ 

đứng ngồi không yên bởi không gian vô cùng đẹp, đẹp rực rỡ với muôn loài hoa đang nở rộ. Với lối kiến 

trúc độc đáo, bên trên là quán cà phê. Còn bên dưới sẽ là một rừng hoa tràn ngập các sắc màu, vô cùng lung 

linh và huyền ảo. Những bông hoa này  không chỉ đua nhau khoe sắc mà còn cùng nhau nở rộ. Tạo nên một 

khung cảnh tuyệt đẹp và làm xao xuyến bất kỳ ai khi đã đến đây. ( Tự túc vé cafe F nếu quý khách muốn 

tham quan thêm). Hoặc quý khách có thể check in tiệm café xứ sở thần tiên “trên mây” mới toanh năm 

ở bên cạnh Quê Garden. Quán được làm từ nguyên liệu rất độc lạ, hiếm có có Đà Lạt, kèm theo những góc 

sống ảo siêu xịn sò, bảo đảm bạn sẽ tậu về cho mình những tấm ảnh bao nghệ thuật đẹp mê hồn. ( Qúy 

khách tự túc café) 

10h00: Quý khách tham quan chùa Thiên Vương Cổ Sát – hay còn được gọi là chùa Phật Trầm hay chùa 

Tàu.Đến đây quý khách sẽ được chiêm ngưỡng ngôi chùa mang kiến trúc Trung Hoa với những bức tượng 

cao lớn như tượng Đức Phật Di Lặc cao 3m, được sơn son thiếp vàng; tượng Tứ Đại Thiên Vương cao 

2,6m; tượng Tây Phương Tam Thánh nổi tiếng làm bằng gỗ trầm hương cao đến 4m, nặng 1.500kg được 

thỉnh từ Hồng Kông về. Ngoài ra phía sau chùa còn có Thích Ca Phật Đài cao 10m nổi bật giữa đồi thông 

lộng gió. 

Đến đây du khách không thể không khám phá “ chiếc bàn xoay nổi tiếng kì diệu” chính là khả năng tự 

xoay bằng sự cảm ứng từ bàn tay người thường 

Buổi trưa: 

11h00: Xe đưa quý khách đến nhà dùng cơm trưa: 

Thực đơn:  

Gỏi xú trộn tôm thịt 

Heo nướng ngũ vị - khoai Tây chiên 

Gà ram sả ớt 

Đậu hủ tứ xuyên 

https://www.facebook.com/hashtag/koi?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARChiJTDZGGjow76MMqzVeiLQ65yPZej4idRU_8YGIrdETRRrwyoMMGAV3wy56o3s32NvbzIPY7ArMK9VG5u2aSP6WphXC6tRujXGC7X7Ys9wV8d7sT2pKpUJ9_z1w0s-7CB3iwCCnQv4mVFdccA-3eFd7_NZooXO4UhHJuq3GY5CocGchyJpLPmqaeOmKzLUc8Qzi-3dlXy4wDUy63UpYz2kKOt5594G_k8aoIyLcK-kk-G1GsO65dVjkaZfcTEtOjrtiYd6a0iNGZZhpUcstF8LQ52QjpYkESLRrTyNg4bNBgoIU-YGHg_L1P9EMf_qNLFmRrJULmf_SkAGDHb3rk&__tn__=%2ANK-R
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Rau Đà Lạt trộn hành cà 

Lẩu lagim sườn non 

Cơm + trà đá + tráng miệng 

12h00: Xe đưa quý khách về khách sạn, nhận phòng nghỉ ngơi. 

Buổi chiều: 

15h00: Qúy khách thăm Nhà thờ Domaine De Marie  -  ngôi nhà thờ cổ có kiến trúc pha trộn độc đáo 

giữa châu Âu và mảnh đất Tây Nguyên này.  Tại đây, quý khách có thể ghé mua những sản phẩm làm 

bằng len do chính các souer và các em mồ côi của dòng Chúa Cứu Thế thánh Vinh Sơn làm thủ công. 

16h00:Xe tiếp tục đưa Quý khách rời thành phố Đà Lạt vào huyện Lạc Dương đến Khu Du Lịch 

LangBiang chinh phục ngọn núi cao hơn 2.000 m và nghe hướng dẫn viên kể về câu chuyện tình lãng 

mạng của chàng Lang và Biang, tại đây. Quý khách có dịp ngắm toàn cảnh thành phố sương mù ( Chi phí 

xe Jeap quý khách tự túc) 

18h00: Qúy khách dùng cơm tối dưới chân núi nhà hàng LangBiang 

Thực đơn: 

Lẩu rau Đà lạt thập cẩm 

Heo nướng giấy bạc 

Gà kho cà ri xả 

Cá chiên xù mỡ hành 

Bò xào hành tây + cần 

Salad trộn 

Cơm trắng + trà đá + tráng miệng 

19h00: Qúy khách tham gia “Chương trình Giao lưu Công chiêng Tây Nguyên” với những tiết mục ca 

muá nhạc cụ dân tộc độc đáo và cùng tìm hiểu về cuộc sống, tập quán của người đồng bào bản địa K’ho 

ngay dưới chân núi Langbiang. (chi phí tự túc) 

20h00: Xe đưa quý khách về khách sạn nghỉ ngơi.  

NGÀY 2: ĐÀ LẠT VIEW – CỔNG TRỜI – CẦU TÌNH YÊU - LÀNG CỔ TÍCH DALAT 

FAIRYTALE LAND – ĐƯỜNG HẦM RƯỢU VANG - NÔNG TRẠI CÚN BUPPY FARM – VƯỜN 

DÂU TÂY CÔNG NGHỆ CAO – VƯỜN CÀ CHUA – VƯỜN BÍ KHỔNG LỒ - THIỀN VIỆN TRÚC 

LÂM – CHÙA LINH PHƯỚC – VƯỜN HOA CẨM TÚ CẦU (Ăn sáng, trưa) 

Buổi sáng: 
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06h30: Xe đưa quý khách đến nhà hàng café Đà Lạt View  để dùng điểm tâm. Tại đây, quý khách vừa 

dùng bữa sáng và vừa ngắm những làn sương trắng xóa chờ ánh nắng sớm mai đang lượn lờ xung quanh. 

Quý khách con được phóng tầm mắt đề ngắm nhìn day núi Voi hùng vĩ và rừng thông bát ngát.  

Ăn sáng tô ly: bún bò / hủ tíu/ ốp la - Nước: cafe sữa/đen / đậu nành 

Sau khi ăn sáng xong, quý khách có thể chụp hình check-in cổng trời, cầu tình yêu tuyệt đẹp. 

08h00: Xe đưa quý khách đi tham quan Làng cổ tích - DaLat Fairytale Land - nơi những người lùn ẩn 

nấp, sống cuộc sống bí mật và huyền ảo của riêng họ để tách khỏi thế giới bộn bề tấp nập bên ngoài. Được 

xây dựng trong lòng ngọn đồi, nội thất thô sơ nhưng tinh tế, vừa độc lạ lại vừa quen thuộc, ấm cũng như 

được quay về sống trong những câu truyện cổ tích hồi còn bé. 

Ngoài ra, tới đây, du khách có thể tham quan, tiếp cận và hiểu rõ hơn quy trình sản xuất các dòng sản phẩm 

chủ lực như: Trà Atisô, Trà Thảo dược, Rượu Vang & nuôi cấy Đông Trùng Hạ Thảo. Đặc biệt, khám 

phá Đường hầm Rượu Vang đặc sắc nhất Việt Nam. 

09h00: Xe đưa quý khách tham quan Puppy Farm đã nhanh chóng thu hút được sự quan tâm của các bạn 

trẻ khi đến với Đà Lạt bởi dàn “soái ca” cún chất hơn nước cất. Thoạt nhìn các em hơi to xác, tạo cảm giác 

sợ hãi cho những bạn lần đầu đến đây, nhưng khi được tiếp xúc và làm quen được thì bạn chỉ muốn lăn xả 

và cưng nựng các em ấy mà thôi.  

Ngoài ra, Puppy Farm còn là nơi để bạn tham quan vườn cà chua/ vườn dâu công nghệ cao, vườn bí 

khổng lồ tận hưởng không khí trong lành cùng rau quả sạch chuẩn nhà trồng. Dành thời gian cả ngày đến 

đây bạn cũng không chán. 

10h30: Qúy khách tham quan Thiền Viện Trúc Lâm - Đây là một công trình kiến trúc Phật Giáo  độc đáo bên cạnh 

hồ Tuyền Lâm. Đi lên từ phía hồ Tuyền Lâm là một con đường dốc có 140 bậc thang bằng đá, hai bên là những rặng 

thông cao vút dẫn qua 3 cổng tam quan để vào chính điện. 

Buổi trưa: 

11h00: Qúy khách đến nhà hàng dùng cơm trưa. 

Thực đơn: 

Lẩu tả pín lù – Mì vàng 

Mỳ xào giòn thập cẩm (bún xào Singapo – Cơm chiên gà xé) 

Thịt Heo rừng nướng + bánh cuốn 

Đùi gà rô ti Gỏi thập cẩm – Phồng tôm 

Rượu dâu, tráng miệng, trà đá, khăn giấy Tráng miệng, trà đá, khăn giấy 

https://www.facebook.com/hashtag/%E1%BA%A5m_c%C3%BAng?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCkJVc7Vd9DdpCsEzPMkS1M0k_6WXiIWomy9Wsy53TQrNDfzIZzeRgKeU8nR97ICIxPP6JdgFxwk_rZlFngecMoMagHjJuJV-AQ7q3tQF8oMaGPKLKuEjsCeUVggVN9RrtH7sJHb-YPCXVRWX0NoQufsvzKNuaiLwgZCrAyvGHZhH3ekYG6M52Jk1xBij4SdF0Z_ysQJjxF2h782JgEOWDgTZUxAES0A7sEO2r03IIrgDbWiQRtT-ctclhqNy1KdGWCuxXqWS8dTX2zMwYJeB22xBGKeTjaLPWMfKjfU3ZB6OEPjOFgz9fkg2vSp20S4A9r2LmgP9xGWonMLd50w8cH8w&__tn__=%2ANK-R
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12h00: Qúy khách về khách sạn nghỉ ngơi. 

Buổi chiều: 

15h00: Qúy khách tiếp tục hành trình viếng thăm Chùa Linh Phước hay còn gọi là Chùa Ve Chai – bởi nơi đây 

nổi tiếng với công trình kiến trúc khảm sành đặc sắc, ngoài việc dâng hương lễ Phật, du khách còn được thưởng 

ngoạn những vườn rau miên man ngay cạnh Chợ Nông sản Đà Lạt. 

16h00: Qúy khách tham quan Vườn Hoa Cẩm Tú Cầu, bạn sẽ không thể kìm chân với khu vườn Cẩm tú cầu mới 

toanh, vừa bắt sóng tung mình trong cái nắng mới đẹp đến nao lòng giữa núi rừng cao nguyên. Với hơn 2hecta, triệu 

bông hoa cẩm tú cầu ẩn mình trong những tán rừng thông xanh mát khiến khung cảnh nơi đây đẹp đến bất ngờ.. Hoa 

Cẩm Tú Cầu còn có tên gọi khác là Dương Tú Cầu hay Dương Tử, đây là một loài hoa có nguồn gốc từ các quốc gia 

Đông Á như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc. 

17h30: Xe đưa quý khách về lại khách sạn nghỉ ngơi. Quý khách tự túc dùng cơm tối và tự do khám phá Đà Lạt về 

đêm. 

Buổi tối: Quý khách tự do dạo chợ đêm Âm Phủ, tự do thưởng thức các món đặc sản. 

Kem Bơ Thanh Thảo (Nguyễn Văn Trỗi), Cafe Tùng nghe Nhạc Trịnh với không khí ấm áp bên 

hông nhà hát Hòa Bình, Chè Hé – 59 đường 3/2, Bánh Tráng Nướng – 112 Nguyễn Văn Trỗi… 

Nghỉ đêm tại Đà Lạt 

NGÀY 3: ĐÀ LẠT – QUẢNG TRƯỜNG LÂM VIÊN - LINH ẨN TỰ - THÁC VOI –  TP. HCM. (Ăn 

sáng, trưa) 

Buổi sáng: 

06h30: Qúy khách làm thủ tục trả phòng, xe đưa quý khách đến nhà hàng dùng buffet sáng. 

08h00: Xe đưa đoàn tham quan và chụp hình tại Quảng trường Lâm Viên - Tọa lạc phía mạn phải của 

Hồ Xuân Hương - Một biểu tượng mới của thành phố hoa nơi đã ấn tượng mạnh mẽ với bao du khách nhờ 

có hai công trình nghệ thuật khổng lồ là khối Hoa Dã Quỳ và khối Atisô được xây dựng từ những tấm kính 

màu lạ mắt. 

09h30: Tiếp tục chương trình, xe cùng HDV sẽ đưa quý khách quý khách viếng thăm chùa Linh Ẩn Tự 

nổi tiếng với bức tượng  Bồ Tác cao nhất Việt Nam ( 54m). Bên cạnh chùa, quý khách có thể tham quan 

Thác Voi – là con thác đẹp và hùng vĩ nhất Lâm Đồng. 

Buổi trưa: 

11h00: Xe đưa quý khách đi dùng cơm trưa. 

Thực đơn: 
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1. Lá bép xào tôm khô 

2. Gà chiên nước mắm 

3. Lẩu cá kèo lá giang 

4. Cá Bóng kho ba chỉ 

5. Sườn non ram măn 

6. Ngũ quả luộc kho quẹt 

Cơm Trắng + tráng miệng 

Buổi chiều: 

13h00:Qúy khách lên xe về TP.HCM. 

19h00:Quý khách về đến Thành phố Hồ Chí Minh, xe đưa đoàn về điểm đón ban đầu. Kết thúc chuyến 

tham quan.Hướng dẫn viên VIETNAM TOURIST thay mặt công ty gửi lời chia tay đến quý khách, hẹn 

gặp lại quý khách trong chuyến đi sau! 

KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH CHUYẾN THAM QUAN VUI VẺ ! 

--o0o-- 

BẢNG BÁO GIÁ TOUR 

CHƯƠNG TRÌNH THỜI GIAN KHÁCH SẠN 
GIÁ TOUR 

(VNĐ/KHÁCH) 

DU LỊCH ĐÀ LẠT 3N3Đ 

2 SAO 1.490.000 

3 SAO  2.090.000 

4 SAO 2.690.000 

 

GIÁ TOUR BAO GỒM 

1. Vận chuyển: Xe ghế ngồi đời mới, máy lạnh. 

2. Lưu trú: Khách sạn 2 sao, đầy đủ tiện nghi, tiêu chuẩn 4 người/ 1 phòng 

- Nếu ở 2 người: phụ thu 50.000đ/người/đêm ( phòng 1 giường) 

- Nếu ở 3 người: phụ thu 75.000đ/phòng/đêm ( phòng 2 giường) 

3. Ăn uống 

-  Ăn sáng: 2 buổi tô + ly và 1 buổi buffet 

- Ăn chính: 3 bữa ăn chính (110.000vnđ/xuất) + 1 bữa buffet rau không giới hạn  
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4. Vé tham quan: Tất cả vé vào cổng tham quan theo lịch trình.Chúng tôi sẽ không hoàn lại vé tham 

quan nếu quý khách bỏ điểm tham quan.  

5. Bảo hiểm: Mức phí bồi thường 30.000.000 đ/Người/trường hợp 

6. Hướng dẫn viên: HDV nhiệt tình, kinh nghiệm, vui vẻ phục vụ chu đáo 

7. Qùa tặng: Nón du lịch, nước suối chai 500ml/ngày, khăn lạnh 

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM 

- Chi phí cá nhân: Giặt ủi, ăn uống ngoài chương trình, tắm nước ngọt tại các điểm tham quan. 

- Điểm tham quan:  Điểm tham quan ngoài chương trình; Vé xe jeap lên Langbiang 

- Thuế VAT 10%: Khách nào có nhu cầu xuất hóa đơn thì đóng thêm 10% giá tour. 

QUY ĐỊNH VÉ TRẺ EM 

- Trẻ em dưới 5 tuổi: 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, Bé thứ 2 trở đi phải mua ½ vé tour. Phụ thu ghế 

ngồi trên xe: 30% giá tour/ bé (Nếu ba mẹ có yêu cầu) 

- Từ 5-10 tuổi: 70% vé 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 10 tuổi, em thứ 2 trở lên phải mua suất 

người lớn. 

- Trẻ em 11 tuổi: Vé người lớn, tiêu chuẩn như người lớn 

GHI CHÚ 

 Giá ngày Lễ, Tết sẽ tính phụ thu thêm 

 Trình tự chương trình có thể thay đổi nhưng số lượng chương trình vẫn không thay đổi. 

 Quý khách có mặt tại điểm đón trước 15 phút. Du khách đến trễ khi xe đã khởi hành hoặc hủy tour 

không báo trước vui lòng chịu phí như ‘hủy vé ngay ngày khởi hành 

 Trẻ em phải đi cùng cha mẹ hoặc có giấy cam kết đi tour cùng người thân, khi đi phải mang theo 

giấy khai sinh hoặc hộ chiếu. 

 Quý khách tự quản lý tiền bạc tư trang trong qua trình tham quan du lịch. 

 Khi đăng ký, quý khách vui lòng cung cấp đầy đủ Họ tên, năm sinh, SCMND, ngày cấp, nơi cấp. 

 Chương trình tour được coi là biên bản ghi nhớ giữa khách hàng và công ty. Những thắc mắc, khiếu 

nại sẽ dựa vào những quy định trong chương trình và phiếu thu để giải quyết. 

 Không nhận khách có thai từ 6 tháng trở lên tham gia các tour du lịch vì lí do an toàn cho khách. 

 Quý khách từ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi yêu cầu ký cam kết sức khỏe với Công ty.  

ĐIỀU KIỆN HỦY TOUR: 

(Không áp dụng cho Hủy tour ngày Lễ, Không tính thứ bảy, chủ nhật) 

Nếu hủy tour, Quý khách thanh toán các khoản lệ phí hủy tour sau: 

- Nếu quý khách huỷ vé sau khi mua: 30% giá vé. 

- Nếu quý khách huỷ trước ngày khởi hành 07 ngày: chịu chi phí 50% giá vé 

- Nếu quý khách hủy trước ngày khởi hành 03 ngày: chịu phí 70% giá vé. 

- Nếu quý khách huỷ trong vòng 24 giờ kể từ ngày khởi hành, chịu chi phí: 100% giá vé. 
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Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian xem qua chương trình! 

 www.vietnamtouristvn.com 


