
 

TOUR ĐÀ LẠT 1 NGÀY – THAM QUAN FRESH 

GARDEN – NÔNG TRẠI CÚN PUPPY FARM -   THUNG 

LŨNG HOA TÀ NUNG – CAFÉ MÊ LINH  

Thời gian:1 ngày 

Phương tiện: Đi về ÔTô 

Khởi hành: hàng ngày 

  



 

FRESH GARDEN – NÔNG TRẠI CÚN PUPPY FARM -   THUNG LŨNG HOA TÀ NUNG – 

CAFÉ MÊ LINH ( Ăn trưa) 

Buổi sáng:  

07h00:Xe và Hướng dẫn viên của Vietnam Tourist đón quý khách tại điểm hẹn để khởi hành đi tour 

Đà Lạt 1 ngày – check in Fresh garden – nông trại cún puppy farm – thung lũng hoa Tà Nung – Café 

Mê Linh 

08h00: Qúy khách ghé tham quan Fresh Garden là một trong những khu du lịch có đồi hoa đẹp nhất tại 

Đà Lạt với view rừng nguyên sinh. Đến đây, du khách sẽ đắm chìm trong khung cảnh thiên nhiên rộng lớn 

đầy thơ mộng với ngàn hoa đua nở. Nổi bật giữa Fresh Garden là cánh đồng hoa bát ngát ngập sắc màu. 

Bên cạnh đó còn có các tiểu cảnh vô cùng độc đáo, mới lạ & duy nhất tại Đà Lạt như: đường hầm nhiệt 

đới, đường hầm thời gian, hồ view rừng, cổng trời,... 

10h00: 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.  



 

 

Buổi trưa:  

11h30: Xe đưa quý khách đến nhà hàng dùng cơm trưa. Sau bữa trưa quý khách về khách sạn nghỉ ngơi. 

Buổi chiều:  

THỰC ĐƠN 

 Canh bó xôi thịt bằm 

 Cá biển kho thơm 

 Thịt 3 chỉ nướng riềng mẻ 

 Mực xào chua ngọt 

 Mướp xào lòng gà 

 Rau thập cẩm luộc kho quẹt 

 Cơm niêu, khăn lạnh, 

 Trà đá + khăn lạnh 



 

 14h00: Xe đưa quý khách đến tham quan Thung Lũng Hoa Tà Nung - Với diện tích hơn 3 hecta được 

nằm giữa view đồi núi mênh mông là một điểm tham quan mới với những cánh đồng hoa đầy màu sắc , 

cảnh đẹp thiên nhiên, thơ mộng, những căn nhà gỗ được trang trí đầy hoa siu dễ thương; có quán Coffee 

Thung lũng hoa siêu Cut với view 360…nhiều góc sống ảo đẹp chất, xịn xò nè ….  

16h00: Xe đưa quý khách tham quan điểm du lịch Café Mê Linh – Một trong những tiệm cà phê có view 

đẹp nhất thành phố ngàn hoa, cực hot được giới trẻ săn đón, check-in rầm rộ ở Đà Lạt.  



 

Tại đây quý khách vừa có thể thưởng thức café, ngắm cảnh và vừa có thể tha hồ chụp ảnh với rất nhiều tiểu 

cảnh đẹp lung linh. 

17h30: Qúy khách lên xe về lại khách sạn 

18h00:Quý khách về đến khách sạn . Kết thúc tour Đà Lạt 1 ngày – check in Fresh garden – nông trại cún 

puppy farm – thung lũng hoa Tà Nung – Café Mê Linh . Hướng dẫn viên VIETNAM TOURIST thay mặt 

công ty gửi lời chia tay đến quý khách, hẹn gặp lại quý khách trong những chuyến đi sau! 

KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH CHUYẾN THAM QUAN VUI VẺ ! 

--o0o— 

BẢNG BÁO GIÁ TOUR 

CHƯƠNG TRÌNH THỜI GIAN GIÁ TOUR 

(VNĐ/KHÁCH) 

DU LỊCH ĐÀ LẠT 1 NGÀY 

490.000 

Tour khách lẻ ghép đoàn 

GIÁ TOUR BAO GỒM 

1. Vận chuyển: Xe ghế ngồi đời mới, máy lạnh, đạt chuẩn phục vụ du lịch. 

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

3. Ăn uống 

- Ăn chính: 1 bữa ăn chính set menu (120.000vnđ/xuất)  

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 Vietnam Tourist, 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 

- 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. 



 

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian xem qua chương trình! 

www.vietnamtouristvn.com 


